2 Laboranten Priklaboratorium
Vacaturenummer 19-034 , 18 uur per week

Over Laurentius
Het Laurentius Ziekenhuis is een ziekenhuis met een overzichtelijke schaal, een informele cultuur en korte lijnen tussen
medewerkers onderling en tussen patiënt en zorgverlener. We hebben een breed zorgaanbod waarbij alle basiszorg voorhanden is
en door samenwerking met andere zorgpartners kunnen we ook hoogcomplexe zorg bieden. Betrokkenheid bij de patiënt en
klantgerichtheid zijn belangrijk voor ons. ‘Liefdevolle zorg met passie’ is onze visie en onze kernwaarden aandacht, optimisme,
deskundigheid en respect zijn de basis van ons handelen.
De afdeling CKCH Laboratorium
Het CKCH Laboratorium is een modern, ISO 15189 geaccrediteerd en goed uitgerust laboratorium. De afdeling verricht
onderzoeken voor patiënten in het eigen ziekenhuis, aanvragen via specialisten, huisartsen en verloskundigen uit de regio en
artsen van andere instellingen. De afdeling trombosedienst is een belangrijk onderdeel van het CKCH laboratorium. De
trombosedienst verzorgt de antistollingscontrole bij patiënten in de regio Roermond.
De functie
Als priklaborant bestaan je werkzaamheden uit het verrichten van bloedafnames bij patiënten op de prikpoli, in de kliniek en / of
buitendienst (trombosedienst) en de voorbereiding en registratie van onderzoeksmateriaal. Je begeleidt patiënten, geeft
voorlichting en verzorgt de patiëntenadministratie. De werkzaamheden vinden voornamelijk in de ochtend plaats. Het kan
voorkomen dat de werkzaamheden uitlopen in de middag. Hierin wordt een flexibele houding van je gevraagd.
Wie zoeken we?
 Je beschikt over een diploma doktersassistent, of gelijkwaardig diploma (verpleegkundig);
 Je hebt kennis van hygiëne-, veiligheids- en milieuvoorschriften;
 Je bent in het bezit van een rijbewijs voor personenauto’s;
 Je bent gedurende ochtenduren beschikbaar.
Wat bieden we jou?
Wij bieden in eerste instantie een tijdelijk dienstverband voor de duur van 1 jaar.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-Ziekenhuizen. Salariëring vindt plaats in functiegroep 35.
Indien Laurentius met jou een arbeidsovereenkomst aangaat, dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.
Daarnaast kunnen in overleg referenties worden opgevraagd bij de huidige of vorige werkgever.
Informatie en sollicitatie
Wil je meer informatie over de functie? Bel dan met Gabrielle Kooistra, waarnemend teamleider CKCH-laboratorium,
telefoonnummer 0475 – 382519
Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Wieteke den Os, recruiter, telefoonnummer 0611380065.
Tot 1 april kun je reageren via onderstaand sollicitatieformulier.
Klik hier om het sollicitatieformulier te openen.

