Vacature OK-Logistiek Medewerker
(locatie Ziekenhuis Rivierenland)

Clinium is een bedrijf dat medisch instrumentarium reinigt, controleert en steriliseert voor ziekenhuizen en
klinieken. Daarnaast levert Clinium OK-logistieke diensten voor haar klanten, dit wil zeggen dat wij alle
steriele medische hulpmiddelen (SMH =instrumentarium, verbruiksartikelen en proceduretrays) dagelijks
klaarzetten per ingreep en op basis van het OK-programma. In het verlengde hiervan nemen wij ook de
verantwoordelijkheid voor het gehele voorraadbeheer van deze materialen. Ons doel is dat onze klanten
dag in en dag uit optimaal worden bediend zodat uiteindelijk de patiënt zonder problemen geholpen kan
worden
Clinium heeft haar productie- en distributiecentrum in Amsterdam. De klanten van Clinium zijn door heel
Nederland gevestigd.
Voor een nieuwe klant van Clinium, het Ziekenhuis Rivierenland, zoeken wij een enthousiaste en gedreven
medewerker, die voor Clinium op locatie van het ziekenhuis in Tiel wil gaan werken. Deze medewerker is de
spil tussen de klant en Clinium Amsterdam . Zie hieronder voor meer details over de functie-inhoud.
Functiedoel
De OK-Logistiek medewerker is verantwoordelijk voor het eenduidig afstemmen van de wensen van de
klant met de CSA-diensten die Clinium Amsterdam dagelijks levert. Daarnaast is hij of zij verantwoordelijk
voor het controleren van het instrumentarium direct na gebruik. Dit geldt voor het instrumentarium dat
wordt gebruikt op OK en al het instrumentarium dat op de afdelingen en poli’s wordt gebruikt.
Kerntaken en verantwoordelijkheden
Is verantwoordelijk voor:
- De communicatie met de klant over de diensten die Clinium aanbiedt
- Het afstemmen van klantwensen met de teamleiders CSA van Clinium Amsterdam
- Het werken conform ISO-procedures
- Het compleet houden van instrumentensets
- Het instrument beheer van het gehele huis
- Communicatie met de klant met betrekking tot de beschikbaarheid van instrumentensets
Kerntaken:
- Uitgangscontrole van instrumentarium direct na gebruik, zowel van het instrumentarium dat op OK
is gebruikt, alsmede door de afdelingen en poli’s
- Beheer beschikbaarheid en samenstelling instrumentensets:
o Vervangen van instrumentarium op sets
o Coördinatie reparatie en onderhoud van instrumentarium conform klantafspraken
o Registratie van afwijkingen betreffende inhoud van instrumentensets
o Onderhouden van een actueel overzicht van de beschikbaarheid van instrumentarium
- Coördinatie leeninstrumentarium op basis van de planning van de gebruiker
- Het aanmaken van nieuwe instrumentensets en van nieuwe klaarzetprotocollen in het systeem
- Het verwerken van mutaties in de klaarzetprotocollen en de net protocollen in het systeem
- Dagelijks afstemmen van de aanvraag- en kritische lijst met de ok logistieke afdeling van de OK van
het Ziekenhuis Rivierenland en de CSA in Amsterdam.

Relatie met
- Medewerkers van de klant
- Centraal magazijn van de klant
- Reparatie leverancier van de klant
- Productie Leider Clinium Amsterdam
- Teamleiders Clinium Amsterdam
- Kwaliteit medewerker Clinium Amsterdam
- Accountmanager Clinium Amsterdam
- CSA Clinium Amsterdam
Rapporteert aan
- Vestigingsmanager Clinium Amsterdam
Kern competenties
- Klantvriendelijk
- Stevige persoonlijkheid
- Stressbestendig
- Communicatief sterk
- Proactief
- Zelfstandig kunnen werken
- Oog voor detail
- Pragmatisch ingesteld
- Teamspeler
- Inzicht in logistieke processen
- Probleemoplossend vermogen
Functie eisen
- Diploma Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen of
Operatieassistent
- Ervaring met (logistieke) processen op een operatieafdeling
- Instrumentenkennis
- Goede kennis van MsOffice, met name gebruik van Excel
- Ervaring met gebruik van ERP-systemen is een pré
- Goede beheersing van de Nederlandse taal, in woord en schrift
- Fulltime beschikbaar, 40-urige werkweek
Werktijden
- 9:30 uur tot 18:00 uur
Waardering
Salaris wordt ingedeeld in FWG schaal 40 waarbij wordt aangesloten bij de functie- en schaalindeling van
de CAO Ziekenhuizen 2017-2019.
Reactie
Indien u geïnteresseerd bent in bovenstaande functie, dan kunt reageren naar:
J. Ongerboer de Visser, j.ongerboerdevisser@clinium.nl, 0654270809

