
 

VACATURE 

  

  

 

 

 

Ben je op zoek naar een leuke, uitdagende baan voor in de ochtenduren zodat je 's 

middags weer tijd voor jezelf hebt? Dan zijn wij op zoek naar jou!  

De Trombosedienst van het Result Laboratorium is op zoek naar een  

MEDEWERKER BLOEDAFNAME BUITENDIENST voor 12 tot 20 uur per week 

Wat ga je doen? 

 

Je verzorgt in de ochtenduren de bloedafname bij patiënten op onze prikposten en 

bij patiënten aan huis. Het werkgebied betreft zowel de regio Gorinchem als de 

regio Dordrecht. Je werkt doordeweeks tussen 07.30 uur en 13.00 uur.  

 

 

Wat zijn jouw kwaliteiten?  
 

Je hebt een opleiding gevolgd als doktersassistente, verpleegkundige of analist of je 

hebt ervaring als medewerker in thuiszorg. 

 Je vindt het leuk om bij patiënten aan huis langs te gaan. 

 Je wilt graag minimaal 3 ochtenden werken. 

 Je wilt graag zelfstandig werken. 

 Je bent flexibel inzetbaar. 

 Je bent in het bezit van een eigen auto. 

 Je bent woonachtig in de regio Dordrecht of Gorinchem. 

 Ervaring in het afnemen van veneuze bloedmonsters is vereist.  

 

 

Herken je jezelf in bovenstaand profiel dan nodigen we je van harte uit om te 

solliciteren! 

 

Wat bieden wij? 

 

 De functie is in eerste instantie voor 1 jaar, waarna bij gebleken geschiktheid 

het contract wordt omgezet naar een vast dienstverband.  

 De functie is ingedeeld in FWG 35 (maximaal €2.665,- bruto per maand o.b.v. 

36 uur per week). 

 Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring. 

 Wij bieden goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Klik hier voor 

meer informatie. 

 Wij houden ons aan de afspraken uit de Cao Ziekenhuizen. 

 

  

MEDEWERKER BLOEDAFNAME 

BUITENDIENST 



 

Hoe ziet de afdeling eruit? 

 

Je komt te werken in een informele organisatie waar we een goede samenwerking 

belangrijk vinden. Het inwerken gebeurt zorgvuldig en je gaat zelfstandig op pad 

wanneer jij er klaar voor bent!  

 

Wil je meer informatie? 

 

Heb je interesse maar wil je eerst nog meer informatie hebben over de functie? 

Neem dan gerust contact op met Carmen van den Berge, afdelingshoofd 

trombosedienst, telefoonnummer 06-82505734. 

 

Als je bij het Result Laboratorium komt werken vragen wij je een Verklaring Omtrent 

het Gedrag (VOG) te overleggen. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat je 

gedrag in je (tucht- en/of strafrechtelijk) verleden geen bezwaar vormt voor het 

vervullen van een functie binnen het Result Laboratorium.  

 

Hoe kun je solliciteren? 

Ben je geïnteresseerd? Dan kun je je sollicitatie insturen via de sollicitatiebutton. 

 
 

 
 

 

 

 

 

Heb je als externe sollicitant eerder gesolliciteerd? Dan heb je waarschijnlijk een 

inlogaccount gekregen voor OutSite. Je kunt inloggen met je mailadres en het 

eerder gekregen wachtwoord. Als je het wachtwoord niet meer weet, dan kun je dit 

via OutSite opvragen.  

  

Medewerkers van het Albert Schweitzer ziekenhuis en Result laboratorium dienen hun 

sollicitatie in via Mijn InSite. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 

 

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

 

 

 

 

 

 

Solliciteer nu 

https://outsite.asz.nl/aanmaken-sollicitatie-incl-autorisatie-prs/standaard?VcSn=1147

