
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Streeklab Haarlem heeft als ambitie state-of-the-art kennis op het gebied van infectieziekten, infectiepreventie  
en laboratoriumtechniek te vertalen in diagnostiek en advies van hoge kwaliteit. We volgen de wetenschap en 

technische innovaties op de voet om effectief diagnostisch onderzoek te kunnen uitvoeren en zorgverleners te 
kunnen adviseren over behandeling van infectieziekten. Klantgericht werken en denken vinden we van groot 
belang. Onze klantenkring is divers: Verschillende zorginstellingen en zorgverleners zoals ziekenhuizen, 
verpleeghuizen, huisartsen en verloskundigen, maar ook commerciële bedrijven. 
 
Bij Streeklab Haarlem werken ongeveer 100 medewerkers die allemaal een eigen aandeel in de dienstverlening 
van Streeklab hebben. In onze laboratoria werken analisten, artsen-microbioloog, parasitoloog en moleculair 
microbioloog samen op verschillende vakgebieden: Bacteriologie, Legionella, Moleculaire Biologie, Parasitologie  
en Serologie. Voor deze processen zijn de ondersteunende teams op het gebied van (wetenschappelijk)  
onderzoek en innovatie, logistiek, accountmanagement, ict, kwaliteit, hr en finance onmisbaar. 
 
De laboratoria zijn voorzien van geautomatiseerde laboratoriumsystemen en andere ondersteunende 
automatisering en de ICT-afdeling zorgt dat deze systemen goed werken en blijven werken. 
 

Voor deze ICT afdeling zoeken we een fulltime  
 

    IT-specialist (m/v)  
 
We zoeken een IT-specialist die Streeklab gaat ondersteunen bij het onderhoud van (grotendeels 
op Windows OS draaiende) servers en werkstations en hierbij een coördinerende rol neemt.  
Hij/zij kan Streeklab helpen met het verder professionaliseren van de beheerinfrastructuur.  
Het begeleiden van de organisatie met het opstellen en uitrollen van een toekomstbestendige 

Cloud-strategie behoort ook tot je werkgebied.  
 
Je krijgt de ruimte om je visie te ontwikkelen en Streeklab hierin mee te nemen. Je zult merken 
dat initiatief en ondernemerschap zeer op prijs worden gesteld. Je coördineert graag en je bent in 
staat om projecten te leiden en tot een goed einde te brengen.  
 
Qua persoon zoeken we een zelf startende en ondernemende ICT’er die affiniteit heeft met 

laboratoria en/of de zorg en Streeklab Haarlem verder gaat helpen met haar state-of-the-art 

ambities. 
 
Je profiel 

 HBO werk- en denkniveau 

 Ervaring met beheer van Windows Servers en Windows desktops 

 Ervaring met databasesystemen als Progress en Microsoft SQL  

 Ervaring met Javascript en Powershell 

 Ervaring met MS Azure 

 (Ervaring met SSL/ VPN is een pré) 

 Affiniteit met laboratoriumwereld en/of zorg 

 Bereidheid om mee te draaien met consignatiediensten 
 

We bieden je 

 Een fulltime baan (36 uur) 

 Een salaris conform CAO ziekenhuizen schaal FWG 55 

 Een eindejaarsuitkering  

 Overige arbeidsvoorwaarden conform CAO Ziekenhuizen 

 Een goede werk-privé balans met mogelijkheden voor thuiswerken 

 PLB-uren (persoonlijk levensfase budget) 

 Laptop en telefoon van de zaak of een telefoonvergoeding bij gebruik van eigen telefoon 

 Loopbaanmogelijkheden 

 
Een assessment kan deel uitmaken van deze procedure. 
 
Eerst meer informatie? 

  
De procedure wordt begeleid door Fernando Estarippa van Symion. 
Mail, bel of Whatsapp met Fernando Estarippa via fernando@symion.nl of 06 - 55 357 940 
 
 
Acquisitie n.a.v. deze advertentie is niet gewenst 
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