
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

Wat het werken bij LabMicTA nou zo leuk 
maakt? Het vertalen van de  strategische in- en 
externe ontwikkelingen naar de werkprocessen 
én de zorg voor de medewerkerontwikkeling 
binnen de  lab-afdelingen (bacteriologie, 
serologie en MSV).  LabMicTA is een modern 
medisch microbiologisch laboratorium, ISO-
15189 geaccrediteerd, gevestigd in Hengelo en 
volop in beweging in een groeiende markt.  
 
 
  
 
 
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het 
leidinggeven aan de medewerkers en het 
inrichten van de werkprocessen van de 
laboratoriumafdelingen. Je vertaalt de 
organisatiestrategie naar planning en inzet. Je 
zorgt in overleg met de directie en de medische 
staf voor optimale afdelings- en 
functiestructuren. Je stelt jaarplannen en 
begrotingen op en ziet toe op de uitvoering 
daarvan. Je bent een echte people-manager en 
stuurt op zelfstandigheid, verantwoordelijkheid 
en groei  van het personeel waarbij de eigen 
regie van de medewerker centraal staat. Je hebt 
een goed gevoel voor verhoudingen en weet 
waar nodig tegenstellingen te overbruggen. Als 
lid van het MT lever je een belangrijke bijdrage 
aan de ontwikkeling en het realiseren van de 
organisatiestrategie.  

Je wordt collega van zo’n 130 bevlogen collega’s,  
en samen zetten we ons in voor de 
patiëntenzorg. Je beschikt over een relevante 
opleiding op Hbo(+) niveau en aantoonbare 
managementvaardigheden.  
 
Ervaring in de gezondheidszorg en affiniteit met 
een technische (laboratorium)omgeving is een 
pré. 
 
 
 
 
 
Wanneer je bij ons komt werken, kom je in 
dienst voor bepaalde tijd (jaarcontract, met 
uitzicht op een vaste aanstelling) en je ontvangt 
naast de reguliere arbeidsvoorwaarden (Cao 
ziekenhuizen) ook interessante secundaire 
arbeidsvoorwaarden, zoals mogelijkheden voor 
verdere (professionele) ontwikkeling. 
 
Heb je nog vragen na het lezen van deze 
vacature of wil je meer informatie? Neem dan 
contact op met Sanne Tempel; directeur 
bedrijfsvoering. 
 
Enthousiast? Solliciteer dan voor 1  december  
2019 naar deze uitdagende functie door een 
motivatie in te dienen via Zorgselect.  
Een assessment gericht op competenties maakt 
onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manager Laboratorium (24  u/w) 


