36 UUR | JAARCONTRACT

2 Analisten bacteriologie
die verder kijken
FUNCTIEOMSCHRIJVING
Voor de afdeling bacteriologie zijn wij op zoek naar een twee
enthousiaste analisten.
• Je draagt zorg voor een adequate en efficiënte uitvoering
van voornamelijk bacteriologisch gerichte bepalingen.
• Je zorgt voor onderhoud en beheer van ruimten,
inventaris, apparatuur en middelen.
• Je levert een bijdrage aan het kwaliteitssysteem.
JE HERKENT JE IN DE VOLGENDE VAARDIGHEDEN EN
EIGENSCHAPPEN
• Een hbo-opleiding op het gebied van medische
microbiologie.
• Kennis en ervaring op het gebied van de medische
microbiologie en/of bacteriologie.
• Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken.
• Je bent collegiaal en hebt een positieve en flexibele
werkhouding.
• Je neemt initiatief bij de uitvoering van de
werkzaamheden.
Onze kernwaarden - vertrouwen, verbinden en vernieuwen sluiten aan op jouw persoonlijkheid.

Deze vacature wordt gelijktijdig zowel intern als extern bekend gemaakt.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

DE AFDELING
PAMM streeft er naar een kwalitatief vooraanstaand medisch
diagnostisch laboratorium te zijn en te blijven. De afdeling
Bacteriologie is hier een onderdeel van. Er werken 34 analisten
en samen streven we naar een optimale dienstverlening. In de
afgelopen jaren heeft de afdeling Bacteriologie vele nieuwe
ontwikkelingen geïmplementeerd. WASP-lab voor het enten,
incuberen en aflezen van kweken en een Maldi-TOF voor de
determinatie van bacteriën. Ook op het gebied van snelle
resistentiebepalingen zijn we continue ons proces aan het
verbeteren.

ONS AANBOD
• Een dienstverband van 36 uur per week.
• Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van een
jaar.
• Salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, van
maximaal € 3.322,- bruto per maand bij een fulltime
dienstverband (FWG 45, CAO ziekenhuizen).
INTERESSE?
Neem voor meer informatie over de functie contact op met
Bart de Koning of Ellen Retera, Teamleider bacteriologie, via
T. 088-4442185 of b.de.koning@pamm.nl of
e.retera@pamm.nl . We ontvangen je sollicitatie graag voor
30 november 2021. Je kunt deze sturen naar Anthéra Peeters,
manager P&O via E. PO@pamm.nl.

