
Waar kom je te werken
Het moderne laboratorium Medische Microbiologie is 
onderdeel van het Klinisch chemisch laboratorium FM. 
Het betreft een redelijk compacte afdeling vandaar dat 
wij op zoek zijn naar een medewerker die kennis en 
ervaring beschikt over zowel medisch microbiologisch 
en klinisch chemische verrichtingen. De verschillende 
laboratoriumdisciplines binnen lab FM hebben een 
gezamenlijke monsterontvangst, gezamenlijk LIMS en 
gezamenlijk documentbeheersysteem. Alle processen 
binnen het laboratorium verlopen papierloos. 
Laboratorium FM werkt intensief samen met een 
laboratorium partner op Curaçao om complete 
diagnostiek op het gewenste niveau te bieden. Het 
laboratorium probeert begin 2017 de ISO 15189-2012 
accreditatie te behalen. Het niveau van diagnostiek 
voldoet aan de Nederlandse maatstaven. 

Je functie
Je werkzaamheden bestaan uit het uitvoeren van 
alle analytische werkzaamheden ten behoeve van de 
medische microbiologische diagnostiek. Daarnaast 
heb je regelmatig telefonisch overleg met collega 
analisten op Curacao, je bent verantwoordelijk voor het 
voorraadbeheer, het maken van reportages t.b.v. onder 
andere public health, het up-to-date houden van de 
kwaliteitsdocumentatie, het begeleiden van stagiaires. 
Een veelzijdige functie die duidelijk meer omvat dan 
alleen analytische werkzaamheden. 

Tevens bestaan je werkzaamheden uit het 
controleren van de patientenidentificatie, informeren 
naar eventueel voor het onderzoek van belang 
zijnde relevante (medische) gegevens en registratie 
van deze. Afname van bloed via een venapunctie of 
capillaire punctie of via hielprik bij baby’s. Analyses 
voorbereiden, zowel administratief als door middel 
van beoordeling van de geschiktheid, controle en 
voorbewerkingen. Controle van de analyseapparatuur, 
verrichten van (deel) analyses, zowel handmatig als 
met behulp van diverse analyzers volgens Standard 
Operating Procedures (SOP’s) en verrichten van enkele 
specialistische (niet dagelijkse) analyses. Beoordelen 
en interpreteren van de uitslagen. Beoordelen of de 
test moet worden aangepast of dat een 
vervolgonderzoek nodig is. Zo nodig overleggen met de 
klinisch chemicus of aanvrager. Autorisatie gedurende 
avond-nacht- en/of weekenddiensten zowel eerste- als 
tweedelijns analyse resultaten van meer standaard 
analyses (waaronder spoedbepalingen).
Rapporteren onderzoekstappen en resultaten en 
bespreken van de uitslagen met de aanvrager en 
archiveren van deze.

Wat zoeken wij
Je bent in het bezit van het diploma HLO Medische 
Microbiologie/Klinische chemie aangevuld met 
klinisch chemisch kennis en ervaring. Je beschikt over 
goede communicatieve vaardigheden zowel schriftelijk 
als mondeling. Je hebt een proactieve werkhouding 
en kan hiermee een positieve bijdrage leveren aan het 
team. Je kan goed zelfstandig en oplossingsgericht 
werken. Werken conform CCKL/ISO15189-2012 is voor 
jou vanzelfsprekend. 
 

Wat bieden wij
Een uitdagende functie met veel dynamiek in een 
veelzijdige en prettige werkomgeving met korte 
communicatielijnen en uitgebreide 
ontwikkelmogelijkheden. Wij bieden een dienstverband 
voor 40 uur per week. De functie van HLO Analist 
Medische Microbiologie/Klinisch chemisch is 
ingedeeld in functiegroep 45 min $ 2.473,= en 
max $ 3.347,= bruto per maand conform de geldende 
salarisschaal van Fundashon Mariadal.

Informatie:
Wilt u meer informatie over Fundashon Mariadal dan 
kunt u de websites bezoeken: 
www.fundashonmariadal.com / 
http://youtu.be/ncryEHaPcwI. Wilt u meer informatie 
over de functie dan kunt u contact opnemen met de 
heer Danny Rojer, Manager Zorg via email adres 
drojer@fundashonmariadal.org.

Sollicitanten:
Indien u zich herkent in deze functie, dan nodigen wij 
u uit om uw sollicitatiebrief vergezeld van kopie van 
diploma’s en c.v. te richten aan: Fundashon Mariadal, 
t.a.v. mevrouw. Adeline Montero, personeelsadviseur, 
Kaya Soeur Bartola 2, Postbus 359, Bonaire of via 
e-mail adres: amontero@fundashonmariadal.org. 

 Sluitingsdatum 21 Oktober 2016.

De zorginstelling Fundashon Mariadal op Bonaire is op 
korte termijn op zoek naar een: 

HLO Analist Medische Microbiologie/
Klinische chemie 

 Sluitingsdatum 31 Januari 2017


