
 

Analist klinische chemie  

VACATURE 

  

 

 

Bij Result Laboratorium is een vacature ontstaan voor een analist klinische chemie. 

Uren & Dagen 

voor 32 tot 36 uur 

De afdeling 

Result Laboratorium is het klinisch-chemisch laboratorium voor Zuidwest-Nederland 

en komt voort uit de verzelfstandiging van de klinisch chemische laboratoria van het 

Albert Schweitzer ziekenhuis en het Beatrixziekenhuis.  

Op de drie laboratoria van Result Laboratorium staan geavanceerde 

analyseapparatuur die gerobotiseerd en geheel volgens de nieuwste technieken de 

materialen analyseren. Medewerkers zorgen 24 uur per dag voor accurate 

verwerking van de afgenomen materialen.  

De functie 

Als analist draag je zorg voor het uitvoeren van de routinematige diagnostiek binnen 

Result Laboratorium, onder andere aan de chemiestraat, hematologiestraat en 

urinestraat. Tevens geef je op efficiënte wijze uitvoering aan de procesgang en 

verricht je voorbereidingswerkzaamheden ten behoeve van het analyseren van 

monsters. Hierbij draai je 24 uurs-diensten op de ziekenhuis locaties. De 

werkzaamheden zullen voornamelijk plaatsvinden op locaties Dordrecht en 

Zwijndrecht. 

Onze vraag 

Je dient te beschikken over minimaal het diploma MLO Klinische Chemie. Ervaring als 

analist in een Klinisch Chemisch Laboratorium is een pre. Stressbestendigheid, 

flexibiliteit en samenwerkingsgerichtheid zijn belangrijke competenties voor deze 

functie. Daarnaast ben je communicatief sterk en heb je een servicegerichte 

instelling. Tot slot ben je bereid om dag-, avond- en nachtdiensten te draaien. 

Ons aanbod 

De functie is ingedeeld in functiegroep 45 (maximaal € 3.012 bruto per maand). 

Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring. De aanstelling is in eerste instantie 

voor een jaar, welke bij gebleken geschiktheid kan worden verlengd. De overige 

voorwaarden zijn conform de CAO-ziekenhuizen. 

Informatie 

Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met Afshin Yousefi, 

Afdelingshoofd locatie Dordrecht en Zwijndrecht, telefoonnummer 078-6523152. 

Wijze van solliciteren  

Ben je geïnteresseerd in deze functie, vul dan het sollicitatieformulier in via deze link: 

 
 

 

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

Solliciteer nu 

https://www.asz.nl/werk-opleiding/vacatures/885/

