
 

 

   

 
 

 

 

 
 
 

Analist(e) (24-36 uur) 

 
Wie zijn wij? 

 
Wij zijn Diagnost-IQ, vanuit drie locaties (Dijklander Ziekenhuis Hoorn, Dijklander Ziekenhuis Purmerend en het Zaans 
Medisch Centrum) vormen wij een jong en dynamisch bedrijf voor klinische chemie. Met circa 200 medewerkers 
bieden wij kwalitatief hoogwaardige producten en diensten aan ter ondersteuning van het diagnostiek– en 
behandeltraject van onze zorgverleners in de regio Noord-Holland. Bij Diagnost-IQ hebben we te maken met een 
veelzijdig pakket van analyses en analysetechnieken op het gebied van de klinische chemie, hematologie, 
immunologie, endocrinologie, auto-immuniteit en bloedtransfusie. Samen gaan we voor het versterken, 
ondersteunen en vernieuwen van de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg. We doen dit door ons te richten op 
innovatie en samenwerkingen aan te gaan met medisch specialisten, huisartsen, verloskundigen en andere 
zorgverleners. Ons klinisch chemisch laboratorium is geaccrediteerd (ISO 15189) en met behulp van de Lean-filosofie 
worden onze processen continu verbeterd. 
 
Je nieuwe baan 
Als analist houd je je bezig met het verzamelen en analyseren van divers materiaal, inclusief het veneus en/of capillair 
afnemen van bloed. Je voert zelfstandig een breed scala van bepalingen uit met behulp van verschillende 
analysetechnieken. De resultaten leg je vast om vervolgens de relaties aan te geven tussen de analyseresultaten. 
Ook signaleer je problemen aan de apparatuur en voer je zo nodig dagelijks onderhoud hieraan uit.  
Je maakt kennis met complexe analyses/opdrachten en voert, indien vereist, kwaliteitscontrolewerkzaamheden uit.  
 
Wie ben jij? 
Met een positieve, flexibele en open houding begin jij een werkdag. Je bent zelfstandig en steekt graag de handen uit 
de mouwen. Als persoon ben je nauwkeurig en initiatiefrijk. Kwaliteit? Dat stel jij voorop. Samenwerken? Daar krijg 
je energie van, vooral als je samen tot mooie resultaten komt. Is je interesse al gewekt? Dan gaan wij ervan uit dat je 
beschikt over een afgeronde opleiding in de richting van klinische chemie (MLO/HLO). Je bent nauwkeurig in je 
analyses en goed in staat om meerdere werkzaamheden met elkaar te kunnen combineren. We zien het als een pré 
als je ervaring hebt met werken op een klinisch chemisch laboratorium.  
 
Wat bieden wij jou? 
Een uitdagende functie in een team met gemotiveerde collega’s. Onze arbeidsvoorwaarden geregeld in de cao 
ziekenhuizen. Onderdeel hiervan is een eindejaarsuitkering, vakantiegeld en goede pensionering bij PFZW.  
Het salaris is afhankelijk van je opleiding en ervaring en bedraagt max. €3.322 bruto per maand, op basis van 36 uur 
per week, FWG 45. In ons arbeidsvoorwaardenpakket zit verder o.a. een aantrekkelijk fietsplan en korting op je 
abonnement voor de sportschool.  
Eenmaal binnen? Dan zal je direct proeven van onze informele cultuur en korte lijnen die bijdragen aan een prettige 
en open sfeer. De vacature betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling van 1 jaar met uitzicht op een vast 
dienstverband. 
 

Interesse? 
Enthousiast? Leuk! We ontvangen graag jouw cv en sollicitatiebrief (incl. motivatie) op het volgende mailadres: 
HRM@comicro,nl, t.a.v. afdeling HRM. Eerst meer informatie? Neem dan contact op met Coos Molenaar 
(Afdelingsmanager) via c.s.molenaar@dijklander.nl.  De vacature staat voor onbepaalde tijd open.  
 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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