Voor het laboratorium van SHO Diagnostisch Centrum Vechtdal zijn wij op zoek naar een:

Senioranalist m/v
(minimaal 32 uur per week) Hardenberg, Overijssel
De organisatie:
SHO Centra voor medische diagnostiek is een dynamische organisatie die staat voor
onafhankelijke diagnostiek dichtbij. SHO biedt met meer dan 180 locaties ondersteuning
aan ruim 750 zorgverleners en ziet het hele land als haar potentieel werkgebied. SHO
biedt kwalitatief hoogwaardige laboratoriumdiagnostiek, functie- en beeldvormend
onderzoek. Daarnaast bieden wij een breed pakket van dienstverlening gericht op het
ontzorgen van de zorgverlener.
SHO Centra voor medische diagnostiek heeft o.a. de beschikking over twee laboratoria.
De hoofdlocatie in Velp beschikt over een eigen laboratorium dat met name huisartsen en
medische instellingen als haar aanvragers kent.
Het ziekenhuislaboratorium in Hardenberg (SHO Diagnostisch Centrum Vechtdal) verleent
service voor de regionale huisartsen en klinische specialisten.
Voor onze laboratorium locatie Hardenberg zijn we op zoek naar een enthousiaste
senioranalist die van aanpakken weet. De senioranalist die wij zoeken is een allrounder
die zowel de chemie als hematologie kan overzien. Ervaring met beenmergen en
fertiliteitsonderzoek is een pré. Vooruitlopend op de organisatiewijziging binnen SHO DCV
zoeken we een senioranalist die het een uitdaging lijkt om de analisten op de werkvloer te
coachen en de jaarlijkse functioneringsgesprekken te voeren.
De taken:
• Functioneel leidinggeven aan medewerkers op de analyse afdelingen van SHO DCV;
• Gevraagd en ongevraagd advies geven op vakinhoudelijke vragen;
• Bijdragen aan de realisatie van afdelingsdoelstellingen;
• Begeleiden en scholen van medewerkers om de kwaliteit te waarborgen;
• Meewerken aan test- en validatieprocedures;
• Bewaken van de kwaliteitsnormen, opstellen en controleren van protocollen;
• Samen met de vak-verantwoordelijke Klinisch chemicus volgen van vakinhoudelijk
relevante ontwikkelingen en vertalen naar de praktijk;
• Je bent als senioranalist allround inzetbaar;
• Je maakt onderdeel uit van het team en zal ook deels meewerken in de routine en
eventueel in de diensten.
Jouw profiel:
• Je hebt minimaal een HBO-opleiding afgerond richting Klinische Chemie of
aantoonbaar HBO werk-en denkniveau(in deze richting);
• Je hebt werkervaring in de laboratoriumdiagnostiek;
• Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden;
• Je bent gedreven, analytisch en resultaatgericht;
• Je kunt zelfstandig werken, bent pro-actief en toont initiatief;
• Je bent in staat functioneel leiding te geven en brengt graag kennis over;
• Je gaat nieuwe uitdagingen niet uit de weg en bent stressbestendig;
• Je staat open voor veranderingen.

SHO biedt:
• Een baan in een prettige werkomgeving;
• Een modern ingericht en sterk geautomatiseerd laboratorium;
• Mogelijkheid tot vakinhoudelijke verdieping;
• Arbeidsvoorwaarden conform de CAO ziekenhuizen;
• De functie is ingedeeld in FWG 50;
Interesse?
Word jij enthousiast van deze functie en vind je het een uitdaging om het team van
senioranalisten te versterken? Stuur dan je sollicitatie uiterlijk op 24 november 2021 naar
vacature@sho.nl . Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met
Murat Yildirim (Operationeel manager SHO DCV) tel 0615269820.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

