
 

Medewerker Corona Teststraat (POCT PCR) 

Waar ga jij aan de slag? 
Als Medewerker Corona Teststraat bij Hestia kun jij echt wat betekenen voor de samenleving! Jij helpt 
mee in de strijd tegen het Coronavirus in 1 van onze veilige teststraten. Je helpt onze cliënten met het 
invullen van de vragenlijsten, voert tests uit en geeft een passend advies. Kortom, jij maakt het verschil in 
deze moeilijke tijd. 

Wie zijn wij? 
Wij zijn een particuliere organisatie die op vakkundige en betrouwbare wijze kunnen testen op Corona. Als 
cliënten het vermoeden hebben dat ze het Coronavirus hebben (gehad), kunnen wij het vermoeden 
omzetten tot zekerheid. Met verscheidene testen kunnen wij aantonen ze het Coronavirus op dit moment 

bij zich dragen of dat ze het virus in het verleden hebben gehad. 

 
Jij maakt daarin het verschil. Van het uitvoeren van onze testen tot het houden van een anamnese.  
Het ondergaan van een test is best spannend. Jij weet de cliënten door je inlevingsvermogen en goede 

contactuele en sociale vaardigheden gerust te stellen, ze van a tot z te begeleiden en ze een passend 
advies mee te geven.  
 
Wat krijg jij ervoor terug? 
Een verantwoordelijke functie waarbij je minimaal 24 en maximaal 40 uur beschikbaar bent. Het gaat om 
flexibel in te plannen werktijden. Jij geeft jouw beschikbaarheid door en wij passen onze planning daarop 

aan. Je kunt rekenen op een uitstekend salaris van €15,- bruto per uur en een vergoeding voor je 
pensioen. Je komt te werken in een leuke, enthousiaste groep collega’s in een dynamisch en groeiend 
bedrijf. 

Wat ga jij doen? 

• Afnemen van testen (capillaire bloedafname, keel, neus en neusholteswabs) 

• Inzetten van Covid-19 testen, antigeen, antistof en POCT PCR testen 
• Afnemen van anamneses 
• Interpreteren en beoordelen van uitslagen 
• Begeleiden van cliënten 
• Adviseren en beantwoorden van vragen 

Wat wordt er van jou gevraagd? 

• Jij hebt een afgeronde mbo-opleiding (minimaal niveau 2) richting zorg of laboratorium of je zit in 
je 1e jaar hbo-opleiding laboratorium of verpleegkunde en hebt een mbo-achtergrond of je bent 
2e-jaars richting HBO Verpleegkunde of Laboratorium 

• Minimale beschikbaarheid van 24 uur 

• Affiniteit met zorg 

• Je bent flexibel inzetbaar en bereid in de weekenden te werken 

Waar ben jij sterk in?  

• Jij kunt goed zelfstandig werken 
• Jij beschikt over goede adviserende vaardigheden 
• Jij bent empathisch en flexibel  

Overige informatie 

• Aantal uren | 24 – 40 

Wil jij een belangrijke bijdrage leveren aan de strijd tegen het coronavirus in Nederland?  
Solliciteer dan via werkenbij@hestia-csc.com 
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