
Coördinator Antistolling 

Wij zijn voor onze buitendienst locatie Delft, Antistolling, op zoek naar een Coördinator 

Antistolling voor 28-36 uur per week.  Hou jij graag het overzicht en kun jij efficiënt mensen 

inplannen? Dan is dit misschien wel wat voor jou! 

 

Het vakgebied Antistolling kent voor jou geen geheimen. Je bent een kei in het tonen van 

voorbeeldgedrag, je bent een aanjager, zodat je samen met het team de gewenste resultaten 

behaalt. Je bent daadkrachtig en mensgericht. Als geen ander weet jij resultaatgerichtheid te laten 

samensmelten met hart voor de zorg. Als coördinator sta je opgesteld voor de coördinatie van het 

team met circa 23 medewerkers trombosedienst, die werkzaam zijn op de administratie, 

prikposten en aan huis.  

 

Jouw toekomstige werkgever het Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum B.V. (RHMDC) 

is een zelfstandig bedrijfsonderdeel van Reinier Haga Groep. Het RHMDC verzorgt 1e en 2e 

lijns diagnostiek voor onder andere huisartsen, ziekenhuizen, verloskundigen, arbodiensten, 

(verpleeg)klinieken en zelfstandige behandelcentra in heel Nederland.  

  

Per 14 oktober gaan we verhuizen van onze locatie Mercuriusweg in Delft naar de Patrijsweg in 

Delft aan de A13. 

Jouw werkdag 

Begint met een lekker kopje koffie om 7 uur, om 8 uur starten de collega's voor de administratie 

en buitendienst. 

 Je bent het aanspreekpunt voor je collega's, als ook in geval van calamiteiten. Je schakelt snel 

zodat ad hoc vraagstukken direct kunnen worden opgelost. 

 Je hebt een signalerende functie op het gebied van knelpunten in werkprocessen. Jij staat voor 

continue verbeteren mét en voor het team. Veranderingen worden geborgd. De zelfstandigheid 

van je team wordt daardoor enorm vergroot. 

 Je bent procesbegeleider op operationeel niveau. 

 Ziekmeldingen lopen via jou en je past de planning hier zo nodig op aan. 

 Dagelijks draag je zorg voor organisatorische en administratieve ondersteuning van je team en 

stuurt het team hier ook op aan. 

 Je onderhoudt contacten met interne en externe partijen in de regio. 

 Doseer adviseur is een pré, of je hebt de bereidheid om de cursus hiervoor te volgen. 

 Je houdt zicht op de weekplanning en past deze zo nodig aan en bent bereid hier meer over te 

leren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Jouw kwaliteiten 

 Communicatieve vaardigheden; je  bent communicatief vaardig, je past je taalgebruik op de 

gesprekspartner aan  

 Plannen en aansturen van de dagelijkse werkzaamheden 

 Verbindend leiderschap; je zorgt voor een open communicatie cultuur door zelf het goede voorbeeld 

te geven  

 Sturen op resultaat; monitoren en evalueren van de prestaties van de medewerkers 

 Zelfstandig en ondernemerschap; je zoekt proactief kansen en mogelijkheden 

 Stressbestendigheid; je bent in staat nauwkeurig en  gefocust te werk te gaan, je laat je niet van de 

wijs brengen door ad hoc zaken of veranderingen in je werk 

 Je bent begripvol en kan je verplaatsen in een ander. Maar je kunt ook collega's aanspreken wanneer 

dit nodig blijkt. 

  

Wij vragen 

is dat je met veel plezier naar je werk komt, dit straal je uit naar je collega's en zorgt voor een gezellige 

sfeer. 

 Je bent in het bezit van een diploma voor doktersassistenten, medisch analist of een andere zorg 

gerelateerde opleiding op minimaal MBO niveau 4 of werkt aantoonbaar langere tijd op dit niveau. 

 Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal 

 Je bent een echte waarnemer en bemiddelaar 

  

  

Wij bieden 

Wij willen graag dat je het naar je zin hebt op je werk, vanuit RHMDC bieden we je het volgende: 

 

 Je verdient minimaal € 2.554 en maximaal €3.468  bruto per maand (FWG 45) bij een 36-urige 

werkweek. 

 Je start met een jaarcontract voor 28-36 uur per week verdeeld over minimaal vier dagen. Onze intentie is 

om je aanstelling daarna om te zetten naar onbepaalde tijd. 

 De begintijd van de werkdagen zijn 7.00 uur of in overleg is een dag om 8.00 uur mogelijk, de eindtijd is 

16.30 uur. 

 Je standplaats is Delft; zeer goed bereikbaar vanuit de regio's Den Haag en Rotterdam. 

 Start je in deze functie? En heb je zonder onderbreking van 6 maanden of langer tussen beide 

arbeidsovereenkomsten bij één van de organisaties binnen de ReinierHagaGroep gewerkt? Dan behoud je 

jouw opgebouwde dienstjaren. 

 Buiten de CAO vele extra's zoals een uitgebreid vitaliteitsprogramma met bijvoorbeeld mindfulness, 

bootcamp en stoelmassages. 

 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO ziekenhuizen met onder meer een vaste 

eindejaarsuitkering en vakantiegeld 8,33% van het bruto jaarsalaris, bezoek onze site voor het complete 

overzicht van onze arbeidsvoorwaarden.  

 

 

 

https://www.reinierdegraaf.nl/algemeen/locaties/delft/
https://werkenbijreinier.nl/arbeidsvoorwaarden


Ja, ik wil deze baan 

Solliciteren naar de vacature van Coördinator Antistolling? Upload jouw cv en 

motivatiebrief via de ‘solliciteer’ button t.a.v. Vanessa van Est, recruiter 

 

Wil je meer weten over de functie?  Brenda Zandvliet, teamleider Antistolling (06 18337560) 

helpt je graag.  

 

 

Vragen over de procedure? Bel of stuur een WhatsApp bericht naar Vanessa  

via 06 - 51808256. 
 

tel:+31618337560
http://wa.me/31682141976

