
 
 

 

Binnen de afdeling Kwaliteit zijn wij op zoek naar een   

 

  Kwaliteitsfunctionaris, voor 24 tot 32 uur per week. 

Ben jij een ervaren kwaliteitsfunctionaris en wil je ervoor zorgen dat onze organisatie zich blijft 

ontwikkelen op het gebied van kwaliteit? Vind je het leuk om een actieve bijdrage te leveren aan 

onze accreditatie trajecten? Krijg je energie uit het coördineren en begeleiden van medewerkers bij 

het opstellen van voorschriften, procedures en protocollen en uitvoeren van interne audits?  

Lees verder, dit is de vacature die jij zoekt! 

 

Als kwaliteitsfunctionaris ben jij binnen onze organisatie de spin in het web als het gaat om het 

signaleren, analyseren, adviseren, implementeren en borgen van alle aspecten van kwaliteit.  

Wat ga je doen?  

Je adviseert en ondersteunt het management en RvB bij de ontwikkeling, de implementatie en 

borging van het kwaliteitssysteem.  

Samen met het management, medische staf en wetenschappelijke staf ontwikkel je het 

kwaliteitsbeleid op operationeel en/of tactisch niveau, stimuleert je het kwaliteitsdenken en zorg je 

voor draagvlak in de organisatie. 

Je coördineert en begeleidt medewerkers bij het opstellen van voorschriften, procedures en 

protocollen, coördineert audits en begeleidt het team van interne auditoren. 

Je coördineert accreditatietrajecten op gebied van ISO 15189, ISO 17025 en NEN 7510 

Je verzamelt, analyseert en verwerkt gegevens die afkomstig zijn uit audits en afwijkingenregistraties 

tot rapportages en verbetervoorstellen. 

Je bent de functioneel beheerder van de software die gebruikt wordt voor het beheren van 

documenten en registratie van afwijkingen. 

 

Wat verwachten we van jou? 

Je hebt minimaal een afgeronde Hbo-opleiding, bij voorkeur in een relevante richting (medische 

laboratoria en/of kwaliteitszorg). 

Je hebt bij voorkeur enkele jaren werkervaring als kwaliteitsfunctionaris.  

Je beschikt over technische kennis van kwaliteitssystemen en kwaliteitsbeleid en hebt kennis van 

relevante wet- en regelgeving (ISO15189, ISO-17025 en NEN 7510). 



 
 

Je bent accuraat, communicatief vaardig, toegankelijk, toont initiatief en denkt graag mee over hoe 

de dienstverlening nog beter kan worden.    

Wat bieden we jou? 

Een boeiende functie met veel ruimte voor eigen inbreng om samen met alle collega’s binnen het 

Streeklab Haarlem de dienstverlening nog beter te maken. 

• Een bruto maandsalaris tussen € 3.200 en € 4.300, - (conform cao-ziekenhuis, schaal 55)  

• 8,33% eindejaarsuitkering 

• 8,33% vakantietoeslag 

• De mogelijkheid om hybride te werken.  

• Pensioenopbouw bij PFWZ 

• Een persoonlijk levensfase budget (PLB-uren).  

• Een jaarcontract met de intentie dit contract om te zetten naar onbepaalde tijd 

 

Wie zijn wij? 

De Stichting Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland is een geavanceerd 

zelfstandig, ISO 15189 geaccrediteerd medisch microbiologisch laboratorium.  

Met zo’n 100 professionals vormen wij het kenniscentrum voor infectieziekten, infectiepreventie en 

microbiologische diagnostiek voor de regio Kennemerland en omstreken en zijn we het landelijk 

referentiecentrum voor Legionella.  

Wij houden ons bezig met het opsporen, diagnosticeren, behandelen en voorkomen van 

aandoeningen veroorzaakt door micro-organismen zoals bacteriën, virussen, parasieten en 

schimmels. Dit voeren we uit binnen de laboratoriumafdelingen bacteriologie, moleculaire biologie, 

serologie, parasitologie en legionella. 

Onze klanten zijn huisartsen- en verloskundigenpraktijken (1e lijn), verpleeghuizen en ziekenhuizen 

(Spaarne Gasthuis, Rode Kruisziekenhuis in Beverwijk) en andere instellingen voor gezondheidszorg. 

Ook participeren we in studies voor wetenschappelijke partners en voeren we Legionella onderzoek 

op water uit voor commerciële bedrijven, bijvoorbeeld sauna’s. 

Onze afdeling epidemiologie draagt zorg voor de begeleiding van klinisch, wetenschappelijk 

onderzoek in opdracht van bijvoorbeeld (universitaire) ziekenhuizen. Dit onderzoek wordt veelal 

uitgevoerd binnen de afdeling Research 

Werken bij Streeklab Haarlem betekent dat je werkt in een dynamische omgeving met ruimte voor 

initiatief en ontwikkeling. Wij willen continu verbeteren door te investeren in kennis, innovatie en 

nieuwe technieken. 


