VACATURE

Analist moleculaire diagnostiek
Binnen Result Laboratorium is een vacature ontstaan voor een analist moleculaire
diagnostiek
Uren & Dagen
Voor minimaal 32 uur per week
De afdeling
De afdeling moleculaire diagnostiek staat garant voor kwalitatief goede DNA
diagnostiek en heeft de ambitie zich steeds verder te ontwikkelen binnen dit
innovatieve aandachtsgebied. De DNA diagnostiek wordt uitgevoerd door een
team van drie vakspecialisten m.b.v. een breed scala aan technieken.
Het team wordt door een laboratoriumspecialist en een moleculair bioloog
vakinhoudelijk ondersteund.
De technieken die hiervoor gebruikt worden zijn o.a. real-time PCR, sequentie
analyse (zowel Sanger als Next Generation Sequencing) en fragmentanalyse.
De afdeling bevindt zich in het gebouw van het PAL (klinische pathologie) en ligt op
loopafstand van de hoofdlocatie van Result Laboratorium.

De functie
In eerste instantie gaat het om de functie van analist met de mogelijkheid om je in
de nabije toekomst verder te ontwikkelen tot vakspecialist.
Als analist ben je verantwoordelijk voor de uitvoering en interpretatie van
bovengenoemde technieken volgens de hiervoor geldende procedures en
kwaliteitsnormen. Als vakspecialist ben je tevens verantwoordelijk voor een
doelmatige en effectieve bedrijfsvoering, het verlenen van ondersteuning en
instructie, het begeleiden van stagiaires, het ontwikkelen en valideren van nieuwe
bepalingen en analyseapparatuur en het meewerken aan wetenschappelijk
onderzoek.
Verder draag je bij aan het in stand houden en verbeteren van het kwaliteitssysteem
door o.a. het schrijven van verificatierapporten, SOP’s en het geven van onderwijs.

Onze vraag
Wij zoeken een enthousiaste collega die ons team wil komen versterken. Iemand die
houdt van het vak en de wil heeft zich te ontwikkelen tot een vakspecialist die
samen met de collega’s zorgt voor de best mogelijke patiëntenzorg. Je hebt
ervaring met bovengenoemde moleculaire technieken. Je beschikt over HBO denken werkniveau en bent bereid om d.m.v. bijscholing jezelf verder te ontwikkelen
binnen alle facetten van het vakgebied.
Naast expertise vragen wij voor deze functie:
Collegialiteit, leergierigheid, stressbestendigheid, accuratesse en een service
gerichte instelling.
Daarnaast ben je flexibel en bereid om, indien nodig, buiten de reguliere werktijden
te werken en te leren.
Ons aanbod
De functie van analist is ingedeeld in functiegroep 45 (maximaal € 3.072,- bruto per
maand op fulltime basis). 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 meer informatie over de functies kan je contact opnemen met Hans Kooijman,
afdelings¬hoofd Speciële Analyse, telefoonnummer 06-22217612.
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