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

HLO Analist / Teamleider
Functie inhoud
Het verrichten van technisch laboratoriumonderzoek
ten behoeve van diagnostiek, therapie en het volgen
van het ziekteverloop. Het laboratorium valt onder de
organisatie Fundashon Mariadal. Fundashon Mariadal
levert zorg- en dienstverlening aan zorgvragers in de
klinische, poliklinische, ambulante en thuissituatie.
Het laboratorium probeert begin 2017
de ISO 15189-2012 accreditatie te behalen. Het niveau
van diagnostiek voldoet aan de Nederlandse
maatstaven.
De hlo analist/Teamleider:
• Neemt bloed af via een venapunctie of capillaire
punctie of via een hielprik bij baby’s, observeert de
patiënt voor, tijdens en na de bloedafname en stelt
deze gerust;
• Bereidt analyses voor, zowel administratief als door
middel van beoordeling van de geschiktheid, controle
en voorbewerkingen (bijvoorbeeld door het verdunnen
van bloed en vloeistoffen) op de analysemonsters;
• Controleert de analyseapparatuur, verricht (deel)
analyses, zowel handmatig als met behulp van diverse
analyzers volgens Standard Operating Procedures
(SOP’s) en verricht specialistische analyses waaronder
microbiologische, histologische en parasitologische
analyses;

• Autoriseert de (eerste- en tweedelijns) analyse
resultaten, legt hierbij verbanden tussen de
verschillende analyseresultaten en kan de aanvrager
ondersteunen bij de diagnosestelling;
• Rapporteert onderzoekstappen en resultaten en
bespreekt uitslagen met de aanvrager en archiveert
deze;
• Bereidt de verzending van patiëntmateriaal voor
conform richtlijnen en wetgeving.
• Beslist mede over de dagelijkse gang van zaken
binnen de afdeling en daaraan gekoppelde
processen (bv de keuze omtrent bloeduitgifte in geval
van schaarste en hierdoor de keuze omtrent wel/niet
door laten gaan van operaties);
• Voert kwaliteitscontroles uit, signaleert afwijkingen
en onderneemt hierop oplossingsgerichte actie. Stelt
SOP’s en werkbeschrijvingen op of past deze aan;
• Adviseert en ondersteunt de klinisch chemicus ten
aanzien van het omgaan met in- en externe
ontwikkelingen, en processen op het gebied van
kwaliteitszorg, Arbo en milieu en stelt hiertoe
verbeterplannen op;
• Werkt nieuwe medewerkers, leerlingen en/of
stagiairs in op zowel routine als speciale testen en
evalueert het functioneren regelmatig met de klinisch
chemicus.
• Beheert en bestelt, binnen gemaakte afspraken,
materialen, werkvoorraden en de bloedvoorraad, heeft
hiervoor direct contact met de leverancier;
• Verricht administratieve werkzaamheden zoals het
verwerken van bloedbankstatistieken en uitslagen
van het externe laboratorium en/of het aanmaken van
codes voor de verrichtingen in het informatiesysteem
en het invoeren en controleren van facturen;
• Implementatie van het afdelingsbeleid
• Verantwoordelijk voor de uitvoering van het
personeelsbeleid en budget

Functie-eisen
• Een afgeronde laboratoriumopleiding op HBO niveau
(HLO) en enkele jaren ervaring met het uitvoeren van
zowel routine als specialistische analyses is vereist.
• Kennis van geavanceerde apparatuur,
automatiseringssystemen en programma’s is vereist
alsmede kennis van veiligheids- en
hygiënevoorschriften, procedures het
kwaliteitssysteem en kwaliteitscontrole.
• Sociale vaardigheden zoals oplettendheid,
zelfstandigheid, tact, nauwkeurigheid,
luistervaardigheid, geduld, doorzettingsvermogen,
integriteit en representativiteit.
• Sterke communicatieve vaardigheden in het
Nederlands, Papiaments en Engels (schriftelijk en
mondeling)
Wat bieden wij
Een uitdagende functie met veel dynamiek in een
veelzijdige en prettige werkomgeving met korte
communicatielijnen. De functie van hlo analist/
Teamleider is ingedeeld in functiegroep 45 minimaal
$ 2.473,= en maximaal $ 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 is 3 Maart 2017.

