Vacature
Senior medewerker bloedafname (teamleider).
Voor de regio Noord Holland zijn we op zoek naar een flexibele senior medewerker
bloedafname voor 24 - 28 uur per week

Starlet DC B.V. verricht diagnostische en ondersteunende diensten voor o.a. huisartsen, artsen van
verpleeg- en verzorgingshuizen, verloskundigen, GGZ en medisch specialisten. Samen werken we
aan regionaal geïntegreerde ketenzorg. Jaarlijks worden door Starlet DC ruim 450.000 bloedafnames
verricht. De trombosedienst begeleidt circa 10.000 patiënten bij de antistollingsbehandeling waarvan
1.500 zelfmanagement patiënten.
Binnen de regio Noord-Holland Noord beschikt Starlet DC over 54 priklocaties. Dit betekent dat
inwoners uit Noord-Holland Noord dicht bij huis terecht kunnen voor de verschillende diensten.

Dit breng je mee:
Jij bent een zelfstandig werkende bloedafname medewerker die goed uit de voeten kan met de
hectiek van de dag. Je hebt ervaring als medewerker bloedafname en eventueel ook op administratief
gebied binnen dit werkveld. Door je vakinhoudelijke kennis en je goede communicatieve vaardigheden
kun jij een groep van 15 tot 20 medewerkers bloedafname aansturen.
Je bent leergierig en innovatief en steeds op zoek naar verbetering. Veranderingen op het gebied van
ICT en logistiek zie je als een uitdaging. Hier lever je graag een bijdrage aan.
Je krijgt er energie van als de afname- en verwerkingsprocessen goed zijn verlopen. Je hecht aan een
prettige werksfeer en bent betrokken bij je collega’s. Je vindt het leuk om als meewerkend ‘voor’vrouw
of -man de medewerkers te coachen op de werkvloer.
Je beschikt over organisatorische vaardigheden, je kunt goed plannen maar ook meebewegen als
alles even anders verloopt. Jij ziet kansen en mogelijkheden en bent een optimistisch persoon.
Uiteraard heb je leidinggevende ambities en bij voorkeur heb je leidinggevende ervaring.

Wij bieden:
Een uitdagende baan waarbij je deel uitmaakt van een professioneel team dat elke dag weer probeert
de beste service te bieden aan onze patiënten. Wij trachten op onze beurt een afwisselende baan te
bieden waarbij je jezelf kan ontwikkelen tot een meewerkend senior medewerker bloedafname.
Een salaris conform cao ziekenhuiswezen FWG 40 met zicht op doorgroei naar FWG 45.
Standplaats: Noord Holland – Noord (rond Alkmaar of Den Helder)
Voor inhoudelijke informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Rens Glorie,
afdelingshoofd, op telefoonnummer 085-7736736
Wij zien je sollicitatiebrief met motivatie en CV graag tegemoet. Deze kun je sturen naar:
Mevrouw M. Groot via het e-mailadres mm.groot@starlet-dc.nl of per post naar Starlet DC B.V. t.a.v.
mw. M. Groot, Hertog Aalbrechtweg 5, 1823 DL in Alkmaar
Meer informatie over onze organisatie vind je op www.starlet-dc.nl
Zodra een geschikte kandidaat gevonden is, zal deze vacature gesloten worden.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

