
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Streeklaboratorium Haarlem 

De Stichting Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland (hierna: Streeklab Haarlem) is een 
organisatie die diagnostiek en advies aanbiedt. De ambitie is state-of-the-art kennis op het gebied van 
infectieziekten, infectiepreventie en laboratoriumtechniek te vertalen in diagnostiek en advies van hoge 
kwaliteit. Het Streeklab Haarlem volgt de wetenschap en technische innovaties op de voet om effectief 
diagnostisch onderzoek te kunnen uitvoeren en zorgverleners te kunnen adviseren over behandeling van 
infectieziekten. 
 
Het Streeklab Haarlem is sterk gegroeid als bedrijf dat streeft naar efficiëntie en professionalisering op het 
laboratorium en hecht een sterk belang aan klantgericht werken en denken. De klantenkring is divers: 
verschillende zorginstellingen en zorgverleners, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsen en 
verloskundigen. Bij Streeklab Haarlem werken ongeveer 100 medewerkers die allemaal een eigen aandeel in de 
dienstverlening van Streeklab Haarlem hebben. In de laboratoria werken analisten, artsen-microbioloog, 
parasitoloog, epidemioloog en moleculair microbioloog samen op verschillende vakgebieden: Bacteriologie, 
Legionella, Moleculaire Biologie, Parasitologie en Serologie.  
 
Voor deze processen zijn de ondersteunende teams op het gebied van (wetenschappelijk) Onderzoek en 
innovatie, Logistiek, Accountmanagement, ICT, Kwaliteit, HR en Financiën onmisbaar. Op de werkvloer heerst 
een informele werksfeer waar meedenken en het inbrengen van nieuwe ideeën gewaardeerd wordt. 
 

Ontwikkelingen 

Technologische ontwikkelingen en de veranderende eisen en wensen van patiënten vragen om blijvend te 
innoveren in de medische zorg. Diagnostiek speelt een cruciale rol in de medische besluitvorming en stelt de 
patiënt in staat regie te hebben over zijn eigen gezondheid en zorg. De diagnostiek is in de toekomst anders 
dan vandaag door meer technologische mogelijkheden en apparatuur die kleiner en meer digitaal wordt met de 
mogelijkheid om op afstand een beoordeling van de diagnostiek te verzorgen met consultatie. Deze 
ontwikkelingen stelt mensen in staat met behulp van relevante en betrouwbare diagnostische informatie samen 
met hun behandelaar weloverwogen beslissingen te nemen over hun gezondheid en ziekte. 
 

 

Het Streeklab Haarlem zoekt PER DIRECT een 

 

Microbiologisch analist m/v (32-36 uur per week) 

voor de afdeling Bacteriologie 

 
Wat worden je taken: 
 
Binnen het bacteriologisch laboratorium werkt een team van ongeveer 21 analisten.  
Als bacteriologisch analist voer je microbiologische analyses uit op (patiënten)monsters en verwerk 
je de resultaten zodanig dat de uitslagen tijdig en binnen de gestelde kwaliteitseisen beschikbaar 
zijn in het laboratorium informatiesysteem GLIMS. De kweken, determinaties en resistentie- 

bepalingen worden grotendeels verricht met behulp van het BD Kiestra Lab Automation Systeem, 
de MALDI-TOF en het Vitek2 systeem. Je interpreteert de uitslagen en rapporteert in het 
laboratorium informatie systeem Glims. Naast deze werkzaamheden doe je voorstellen ter 
verbetering van de laboratoriumprocessen in de lean stand-ups. 

 

 

Wat verwachten wij voor de functie: 
 
Je hebt de opleiding tot medisch (microbiologisch) analist gevolgd op HLO-niveau.  
Ook als je binnenkort de opleiding op HLO-niveau behaalt, wordt je uitgenodigd te reageren. 
Je bent in staat zelfstandig te werken en het werk goed te organiseren. Je bent stressbestendig, 
sociaal, collegiaal, flexibel en je weet onder tijdsdruk de juiste prioriteiten te stellen.  

Je levert een bijdrage aan het opstellen van voorschriften voor het kwaliteitssysteem. 
Na een gedegen inwerkperiode word je ingeroosterd ten behoeve van weekend- en 
bereikbaarheidsdiensten. 
 
Wat bieden wij: 
 

Een gevarieerde functie binnen een enthousiaste groep medewerkers. Op de arbeidsvoorwaarden is 



 

de CAO-Ziekenhuizen van toepassing. Het betreft allereerst een jaarcontract. Salariëring geschiedt 
op FWG-niveau 45.  

 

Heb je belangstelling: 
Nadere informatie over de functie kun je verkrijgen bij Marleen van Straten, laboratorium 
manager, bereikbaar onder nummer 023-5307870. Sollicitaties kan je, vóór 15 februari 2023, ter 
attentie van Yvonne Mooij, HR Manager,  sturen via personeelszaken@streeklabhaarlem.nl  
 
 

 
Acquisitie n.a.v. deze advertentie is niet gewenst 
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