vacature
‘Arts-Microbioloog’

Waarnemers welkom - 2 FTE
DE ORGANISATIE & AFDELING
De afdeling Medische Microbiologie verleent service ten behoeve van patiënten die onder behandeling zijn van
specialisten verbonden aan kliniek, polikliniek en spoedeisende hulp en patiënten die behandeld worden door
huisartsen en verloskundigen. Tevens worden diensten verleend in het kader van niet-humane microbiologie (water
en levensmiddelen). Het doel van de afdeling is kwalitatief hoogwaardig participeren bij zowel de diagnostiek en
behandeling van infectieziekten als bij het bestrijden van ziekenhuisinfecties. De afdeling Medische Microbiologie
heeft hiertoe het volledige pakket aan bacterio-, viro -, sero-, myco- en parasitologische technieken in huis. De
afdeling verleent niet alleen services op Curaçao, maar levert ook in de regio hoogstaand kwalitatieve dienstverlening
op het gebied van medische microbiologie.
DE FUNCTIE
Als Arts-Microbioloog levert u vanuit het vakgebied een bijdrage aan het algemeen strategisch beleid. U draagt
zorg voor basis en topreferentie diagnostiek en adviseert over de behandeling van patiënten. U adviseert onder
andere volksgezondheidsinstanties alsmede over het microbiologisch testen van eet– en drinkwaren. U ontwikkelt,
verbetert en ondersteunt nieuwe methoden en technieken en vertaalt en implementeert deze naar nieuwe medische
protocollen. Tevens stelt u meerjaren onderzoeksprogramma’s op, rekening houdend met capaciteit, budgetten
en speerpunten in het beleid en onderzoek en draagt u zorg voor het opstellen en onderhouden van procedures
conform het kwaliteitsysteem. De werkzaamheden worden hoofdzakelijk op Curaçao uitgevoerd.
UW PROFIEL
BIG en RGS geregistreerd arts microbioloog met een ﬂexibele professionele attitude Inzetbaar over de volle
breedte van het medisch microbiologische vakgebied Ervaring met complexe behandelingen en diagnostiek in
een multidisciplinaire omgeving en ervaring met het adviseren in multidisciplinair behandelteams Analytisch
denkvermogen en leidinggevende vaardigheden.
Cultuur sensitief, integer, loyaal aan de organisatie, resultaatgericht, teamplayer, uitstekende interpersoonlijke-,
advies- en communicatieve vaardigheden.

Uw sollicitatiebrief en CV ontvangen wij graag per e-mail hrm@adcnv.com uiterlijk
31-01-2022 onder vermelding van 'AMB ADC'.

Voor meer informatie:
q +599 9 434 5100
hrm@adcnv.com
{ www.adcnv.com

