Wat het werken bij LabMicTA nou zo leuk
maakt? Bijvoorbeeld als expert in je vakgebied
met de nieuwste apparatuur en technieken een
belangrijke
bijdrage
leveren
aan
de
gezondheidszorg! LabMicTA is een modern
medisch
microbiologisch
laboratorium,
ISO15189 geaccrediteerd, gevestigd in Hengelo.
Als gevolg van de uitbreiding van de activiteiten
voor de COVID-19 onderzoeken zijn we op zoek
naar extra analisten MSV.

Je wordt collega van zo’n 130 bevlogen collega’s,
en samen zetten we ons in voor de
patiëntenzorg. Onze analisten denken actief
mee over kwaliteitsverbeteringen en hebben
affiniteit met analytische apparatuur en
geautomatiseerde werkprocessen.
Samen
zorgen we voor een informele en tegelijkertijd
zeer professionele werkomgeving waar jij je snel
op je plek zult voelen!

Analist Moleculaire Microbiologie en Serologie
(m/v) deeltijd/voltijd in overleg in te vullen

Als analist moleculaire microbiologie en
serologie (MSV) verricht je zowel zelfstandig als
in teamverband uiteenlopende diagnostische
werkzaamheden waarbij je werkt met de laatste
technieken en methodes. In eerste instantie ga
je aan de slag met het aannemen, inzetten en
uitvoeren van COVID-19 onderzoeken, op
termijn kun je ook worden ingezet voor de
andere MSV analyses.
Je bent in staat om systematisch en nauwkeurig
te werken, en je gaat uiteraard integer om met
materialen en gegevens van patiënten.
Daarnaast heb je zowel een goede mondelinge
als schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en ben
je niet bang voor verandering. Je hebt een
afgeronde HLO-opleiding richting medische
microbiologie en je hebt werkervaring opgedaan
binnen een medisch laboratorium.

Door uitbreiding van onze werkzaamheden zijn
we voortdurend op zoek naar kandidaten.
Wanneer je bij ons komt werken, kom je in
dienst voor bepaalde tijd (halfjaarcontract) en je
ontvangt naast de reguliere arbeidsvoorwaarden
(Cao ziekenhuizen) ook interessante secundaire
arbeidsvoorwaarden, zoals mogelijkheden voor
verdere (professionele) ontwikkeling.
Heb je nog vragen na het lezen van deze
vacature of wil je meer informatie? Neem dan
contact op Jessica de Beer (hoofdanalist),
telefoon 088-5374216
Enthousiast? Solliciteer dan online via Zorgselect

