VACATURES
2 x Analist Klinisch Chemisch laboratorium 24 uur per week (m/v) en 1 x kwaliteitsfunctionaris 8
– 16 uur per week (m/v) of een combinatie van beide.
Labonovum Lab Services – Limmen (NH)
Functieomschrijving
Labonovum Lab Services (LLS) beschikt vanaf 1 september over een klinisch chemisch
laboratorium voor de analyse van klinisch chemische, hematologische en immuno-chemische
parameters op Siemens apparatuur. 2 analisten, een kwaliteitsfunctionaris en een klinisch
chemicus zullen in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken. LLS
kenmerkt zich door een sterk innovatief karakter met potentie voor een groeiende productie en
uitbreidend aantal bepalingen. LLS is het enige laboratorium in Nederland waarbij de afname van
bloed door de patent zelf kan worden uitgevoerd en de aanvoer van deze materialen uitsluitend
per post zal geschieden.
De klinisch chemisch/micorbiologisch analist voert analyses uit volgens werkinstructie. Tot de
werkzaamheden behoren eveneens alle voorkomende werkzaamheden op het laboratorium.
Functie-eisen
LLS zoekt een analist die:
-een MLO of HLO opleiding klinische chemie/microbiologie heeft
-in staat is om zowel zelfstandig als in teamverband te werken
-stressbestendig is, nauwkeurig kan werken en een flexibele instelling heeft
-open staat voor innovaties op het gebied van bloedafname en laboratoriumdiagnostiek
-wel of geen werkervaring heeft, ook analisten die binnenkort hun diploma behalen worden van
harte uitgenodigd te solliciteren
LSS zoekt een kwaliteitsfunctionaris die naast bovengenoemde criteria ervaring heeft met de
ISO15189.

LLS biedt een nieuwe collega:
-een professionele werkomgeving waarin de focus naast laboratoriumdiagnostiek ligt op innovatie
-zeer flexibele werkuren/dagen
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-een informeel team van medewerkers die voor elkaar klaar staan en samenwerken om onze
organisatiedoelen te bereiken
-een kans om mee te bouwen aan een innovatieve organisatie met grote ambities
-een salaris vergelijkbaar met FWG 40, inschaling is afhankelijk van ervaring/opleiding
-een eindejaar prestatiebonus en vakantiegeld van 8,33% over het bruto jaarsalaris
-een dienstverband in eerste instantie van een jaar met verlenging bij gebleken geschiktheid
-de mogelijkheid tot verdere verdieping/nascholing
Bedrijfsprofiel
Labonovum BV is een organisatie met een sterke focus op innovaties rondom
laboratoriumdiagnostiek. Voor het verzamelen van bloed (evt door de patiënt zelf) heeft
Labonovum een 2-tal producten ontwikkeld: Hem-Col en Ser-Col. Beide kunnen na het verzamelen
van bloed per post naar het laboratorium gestuurd worden. Beide producten zijn gepatenteerd en
CE-gemarkeerd en een FDA traject is gestart. Voor meer informatie zie ook:
www.labonovum.nl/producten. LLS zal starten met een ISO 9001-2015 certificering als fundament
voor het uiteindelijke doel de ISO 15189 certificering. Het Siemens platform waarmee gestart gaan
worden in september zal bestaan uit de Dimension EXL 200 voor de klinische chemie, de Advia 560
voor de hematologie en de Immulite 2000 voor de immuno-chemie.
Voor meer informatie: dr. Dennis Poland, klinisch chemicus bereikbaar via
d.poland@labonovum.com of 06-24265334. Aan nieuw aan te stellen medewerkers vragen wij
om een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) te overleggen.
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