Vacature medewerker bloedafname

Diagnostiek Brabant is een betrouwbare partner voor diagnostische zorg in Midden en West-Brabant.
Met ongeveer honderdvijftig medewerkers, die voornamelijk in de buitendienst werken. Al onze
medewerkers hebben één ding gemeenschappelijk: ze zijn gespecialiseerd in mensenwerk. Andere
kenmerken zijn: innovatief, betrokken, leergierig en klantgericht.
Met enige regelmaat zijn we op zoek naar nieuwe medewerkers bloedafname. Er is geen ervaring in
de venapunctie vereist, met de juiste achtergrond kun je intern opgeleid worden.
Functieomschrijving
Als medewerker bloedafname neem je patiëntmateriaal af op een prikpost en bij patiënten thuis. Je
bent hierbij het visitekaartje van de organisatie.
Jouw kerntaken zijn:
-

Het op basis van aanvragen, volgens de voorschriften, afnemen van patiëntmateriaal ten
behoeve van analytisch onderzoek
Het noteren, invoeren en verwerken van de aanvraag- en patiëntgegevens
Het innemen, verwerken en bewerken en het voor transport geschikt maken van materiaal
(monsters)
Het er voor zorgdragen dat het materiaal onder de voorgeschreven condities wordt
getransporteerd, dan wel, afhankelijk van de locatie van afname, zelf voor transport zorgen
naar één van de afgiftepunten van Diagnostiek Brabant

Wat zoeken wij?
Opleiding als doktersassistente, verpleegkundige, analiste of verzorgende IG (vereiste, ook om intern
opgeleid te kunnen worden)
Computervaardigheden, om kunnen gaan met e-mail en Microsoft Office
In bezit van eigen auto
Minimaal 3 ochtenden in de week beschikbaar en incidenteel een 4e.
Medewerkers die representatief, stressbestendig en flexibel zijn
Voor de regio Midden Brabant geven wij de voorkeur aan kandidaten die woonachtig zijn in Tilburg
of directe omgeving
Voor de regio West-Brabant geven wij de voorkeur aan kandidaten die woonachtig zijn in Brabant,
ten westen van de A16.
Wat bieden wij?
Een dienstverband van 10,5 uur, verdeeld over 3 ochtenden in de week. Eventuele overige
ochtenden bij calamiteiten en altijd in overleg.
De CAO van de Huisartsenzorg is van toepassing, de functie is ingedeeld in schaal 4.
Solliciteren?
Spreekt deze functie je aan en wil je graag voor Diagnostiek Brabant komen werken? Stuur dan je CV
met motivatie naar onze personeelsfunctionaris mevrouw M. Ero via
sollicitatie@diagnostiekbrabant.nl

