
 

  

  

 

 

Bij Result Laboratorium is een vacature ontstaan voor een medewerker 

bloedafname/laboratoriumassistent. 

Uren & Dagen 

 

Oproepcontract (0 uren), met uitzicht op vaste uren 

De afdeling 

De bloedafname van het laboratorium verleent diensten ten behoeve van (de 

bevordering van) een adequate behandeling van patiënten en van andere 

handelingen voor diagnostiek en preventie. De bloedafname valt onder Result 

Laboratorium (een samenwerkingsverband van de laboratoria van het Beatrix 

ziekenhuis en het Albert Schweitzer ziekenhuis). Daarnaast verzorgen wij de 

bloedafname voor huisartsen in de regio voor verdere diagnostiek en behandeling 

en verlenen we ondersteuning aan de Trombosedienst. 

De functie 

 

Je verricht bloedafname binnen de ziekenhuizen op verschillende locaties in de 

regio en bloedafname bij klinische patiënten. Je geeft patiëntenvoorlichting en 

verricht administratieve werkzaamheden. Je voert functietesten uit en verricht pre 

analytische werkzaamheden op het laboratorium. 

 

De werkzaamheden vinden plaats in een dynamische werkomgeving, hoofdzakelijk 

op weekdagen tussen 07:00 uur en 17:00 uur en op meerdere locaties. Je bent zowel 

in teamverband als zelfstandig werkzaam zijn. Daarnaast participeer je in weekend- 

en avonddiensten.  

Onze vraag 

Je hebt een afgeronde medische opleiding, je kunt zelfstandig werken en hebt 

affiniteit met computerprogramma’s. Je beschikt over goede communicatieve en 

sociale vaardigheden die je wilt je inzetten om klantgericht te werken. Ervaring in het 

afnemen van bloedmonsters is een pre. 

Ons aanbod 

 

Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de Cao-ziekenhuizen. Het 

salaris bedraagt maximaal € 2.612, - bruto per maand (FWG 35) bij een fulltime 

dienstverband. Inschaling is afhankelijk van opleiding en werkervaring. 
 

Laboratorium assistent 

VACATURE 



 

 

Informatie 

Voor informatie over de functie kunt u contact opnemen met Marco Wouters, 

afdelingshoofd pré-analyse, via telefoonnummer 078-6523518. 

 

Wijze van solliciteren 

Ben je geïnteresseerd in deze functie, dan kun je je  sollicitatie tot en met 18 mei 2018 

indienen door het sollicitatieformulier in te vullen via deze link: 

 
 

 

 

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  

 
 

 

 

 

Solliciteer nu 

https://www.asz.nl/werk-opleiding/vacatures/912/

