• Beoordeelt en interpreteert de uitslagen.
Beoordeelt of de test moet worden aangepast of dat
een vervolgonderzoek nodig is. Overlegt zo nodig met
de klinische chemicus of aanvrager.
• Autoriseert gedurende avond-nacht- en/of
weekenddiensten zowel eerste- als tweedelijns
analyse resultaten van meer standaard analyses
(waaronder spoedbepalingen).
• Rapporteert onderzoekstappen en resultaten en
bespreekt uitslagen met de aanvrager en archiveert
deze.
De zorginstelling Fundashon Mariadal op Bonaire is op
korte termijn op zoek naar een:

Analist MLO/Kwaliteitsfunctionaris (m/v)

Functie inhoud
• Controleert de patientenidentificatie, informeert
naar eventueel voor het onderzoek van belang zijnde
relevante (medische) gegevens en registreert deze.
• Neemt bloed af via een venapunctie of capillaire
punctie of via hielprik bij baby’s.
• Bereidt analyses voor, zowel administratief als door
middel van beoordeling van de geschiktheid, controle
en voorbewerkingen.
• Controleert de analyseapparatuur, verricht (deel)
analyses, zowel handmatig als met behulp van diverse
analyzers volgens Standard Operating Procedures
(SOP’s) en verricht enkele specialistische
(niet dagelijkse) analyses.

Functie-eisen
Een afgeronde laboratoriumopleiding op MBO-4 niveau
(MLO) en enkele jaren ervaring is vereist voor het
uitvoeren van de functie. Kennis van geavanceerde
apparatuur, automatiseringssystemen en programma’s
is vereist alsmede kennis van veiligheids- en
hygiënevoorschriften, procedures het
kwaliteitssysteem en kwaliteitscontrole. Heeft ervaring
met het uitvoeren van venapuncties, capillaire puncties
en de hielprik bij baby’s. Vakkennis wordt
bijgehouden door het lezen van vakliteratuur en het
volgen van cursussen.

Wat bieden wij
De functie van Analist MLO is ingedeeld in Functie
Groep 40 minimaal $ 2,214,= en maximaal $ 2,995,=
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 november 2017.

