
 
 

 
 
Het Regionaal Laboratorium Medische Microbiologie Dordrecht/Gorinchem 

verzorgt de diagnostiek op het gebied van Medische Microbiologie en Infectieziekten voor 

ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsen, verloskundigen en Dienst Gezondheid & Jeugd 

(voorheen GGD) in de regio Dordrecht/Gorinchem. In totaal zijn ruim 45 medewerkers 

werkzaam bij het RLM. Aan het RLM zijn 5 artsen-microbioloog verbonden. Het RLM is 

ISO 15189 geaccrediteerd.  

Voor meer informatie: www.rlm-microbiologie.nl 

 

Op dit moment bestaat er een vacature voor 

  

Manager Ondersteunende Processen 

 

De Manager Ondersteunende Processen maakt deel uit van het managementteam en 

stuurt alle niet-primaire laboratoriumprocessen aan. In deze functie ben je 

verantwoordelijk voor ICT, facilitair, logistiek, financiën, contractbeheer en 

contractonderhandelingen. Je bent goed thuis in deze disciplines van de bedrijfsvoering, 

en zoekt steeds naar de beste ondersteuning voor het laboratoriumproces met de 

daarvoor verantwoordelijke collega leidinggevende, de hoofdanalist. 

 

Je houdt ervan om zelf dingen ter hand te nemen. Of dat nu is het verzamelen van 

relevante informatie voor de beste ondersteuning, of het zorgen voor betere toelevering 

van diensten die RLM door middel van een SLA heeft ingehuurd. 

 

Je geeft leiding aan het ICT-team en relatiebeheer. 

  

In deze functie pak je ook overkoepelende complexe projecten op, zoals een 

automatiseringsproject en het ontwikkelen van processen en structuur in onze 

laboratorium organisatie. 

 

 Je hebt een coachende stijl waarmee je de medewerkers aanstuurt en inspireert; 

 Je weet relaties met bestaande klanten en leveranciers effectief te onderhouden; 

 Het doelmatig inrichten en managen van de ondersteunende processen is een 

kernkwaliteit van je; 

 Je bent gewend te werken aan continu verbeteren, en hebt ervaring met het 

aantoonbaar borgen kwaliteit; 

 Je kent je klanten, koestert de relatie met hen en zorgt voor een optimale 

klanttevredenheid; 

 Signaleren van knelpunten m.b.t. de continuïteit en kwaliteit van de 

dienstverlening en werken aan procesverbeteringen; 

 Je rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur. 
 

Functie-eisen 

 

- Kennis van bedrijfskunde en van managementtechnieken op post hbo-

niveau aangevuld met ruime ervaringskennis in een leidinggevende functie is 

vereist.  

- Kennis van laboratoria. 

- Verklaring omtrent gedrag (VOG) is onderdeel van de selectieprocedure. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

 

- De functie is ingedeeld in FWG 65-70, afhankelijk van ervaring, ter discretionaire 

bevoegdheid van de RvB. 

- Arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO-ziekenhuizen.  

- Het RLM kent goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

- Scholing door middel van eigen opleidingsbudget. 



 

Aanstelling geschiedt voor bepaalde of onbepaalde tijd, afhankelijk van de context, ter 

discretionaire bevoegdheid van de RvB. 

 

Belangstelling? 

 

Informatie over deze functie kun je inwinnen bij Inge Huijskens, directeur, telefoon 078-

6541356. 

 

Wijze van solliciteren 

 

Je motivatiebrief en CV kun je tot en met 13 juli 2022 richten aan RLM, t.a.v. de directie, 

Postbus 899, 3300 AW DORDRECHT of via e-mail zenden aan h.koster@rlm-

microbiologie.nl 

 

Acquisitie op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


