Het Analytisch Diagnostisch Centrum (ADC) NV is een toonaangevend laboratorium gevestigd op Curaçao en werkzaam op de
(ei)landen binnen Caribisch Nederland. Als klantgerichte organisatie zetten wij de belangen van onze patiënten voorop. Met
toegewijde specialisten streven wij naar on ongeëogeongeëvenaard laboratoriumonderzoek en staan wij garant voor kwaliteit,
innovatie en integriteit. Wij zijn het grootste laboratorium van Curaçao - met ruim 210 medewerkers - en bieden onze
werknemers uitstekend werkgeverschap, opleidingskansen en doorgroeimogelijkheden. Momenteel zijn we op zoek naar:

Doseeradviseur
DE AFDELING
De Trombosedienst is de enige dienst op Curacao die verantwoordelijk is voor het instellen, controleren en begeleiden van poliklinische patiënten onder orale antistollingsbehandeling met acenocoumarol (Sintrom mitis®), fenprocoumon (Marcoumar®). Dit houdt in: bloedprikken, INR bepalen,
dosering van antistollingsmiddelen en het zo nodig couperen van de behandeling voor onderzoeken
en ingrepen, of bij bloedingen.
Om continue kwaliteit te garanderen is de ADC Trombosedienst sinds 2008 lid van de Federatie Nederlandse Trombosediensten (FNT) en is daarnaast sinds juni 2016, NEN-EN-ISO 15189:2012 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) onder registratienummer M297, voor de verrichtingen zoals beschreven in de scope: https://www.rva.nl/.
DE FUNCTIE
1. Doseeradviezen verstrekken aan patiënten onder supervisie van doseerartsen
2. Informatie verstrekken aan patiënten en anderen
3. Op peil houden van medische kennis
4. Assisteren bij de overige werkzaamheden op de afdeling en in de sectie

UW PROFIEL
 Algemeen vaktechnische kennis van gezondheidskunde en omgangskunde (SBO Algemeen
Verpleegkunde);
 Afgeronde opleiding doseeradviseur (FNT opleiding);
 Kennis van medische voorschriften, richtlijnen en procedures met betrekking tot het verrichten
van (para)medische en administratieve handelingen;
 Kennis van en inzicht in de organisatie ten behoeve van de zorg voor de patiënt;
 Kennis van en vaardigheid in het werken met het geautomatiseerde systemen;
 Vaardigheid in het toepassen van de technieken, methoden die ten grondslag liggen aan het
handelen als doseeradviseur;
 Vaardigheid in het registreren en verwerken van patiëntgegevens;
 Inlevingsvermogen in omgang met emoties van patiënten en hun naasten;
 Teamgeest en ambitieuze werkhouding;
 Integer, klantgericht, vriendelijk, positieve houding en hoog werkethiek

HET AANBOD & PROCEDURE
Wij bieden een marktconform salaris- en arbeidsvoorwaardenpakket aan. Voor nadere informatie
kunt u contact opnemen met: mevr. Sigmarlis Serbony-Christiaan (+5999) 434-5181 of mailen naar
sserbony-christiaan@adcnv.com. Sollicitatiebrief en cv kunt u mailen naar: hrm@adcnv.com

www.adcnv.com

