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Bent u medisch laborant en wilt u bij de TOP 5 van de grootste universitaire ziekenhuislaboratoria in
Europa werken?

ma 24 augustus 2020
Locatie:

Anderlecht

Werken bij de LHUB-ULB is:

CHU Bruxelles - UZC Brussel
werken voor vijf partnerziekenhuizen: het Erasmusziekenhuis, het UVC Brugmann, het UMC SintPieter, het UKZKF en het Bordet Instituut;
talrijke carrièremogelijkheden binnen een groot netwerk (IRIS);
uzelf toeleggen op een van onze zes afdelingen: chemie, microbiologie, immunologie, hematologie,
moleculaire biologie en bloedbank;
werken met geautomatiseerde processen van de nieuwste generatie;
de kans krijgen om baanbrekend onderzoek uit te voeren in alle sectoren waar we actief zijn;
elke medewerker de kans geven om zijn of haar competenties en kennis verder te ontwikkelen via
een opleidingsprogramma en persoonlijk integratietraject wanneer hij of zij bij ons begint;
iedereen de mogelijkheid geven om horizontaal en/of verticaal te evolueren.

FUNCTIE
Opdracht
Als laboratoriumtechnoloog voor de wachtdienst ontvangt u stalen, analyseert ze en interpreert de
resultaten. Na een doorgedreven opleidingsperiode waarin we uw polyvalentie willen ontwikkelen,
zorgt u samen met het team voor de verschillende sectoren.
Functie
U werkt met een uurrooster in ploegen (13-21 uur/21-8 uur) en ook op zon- en feestdagen.
U ontvangt de stalen (bloed en biologische vloeistoffen) en zorgt voor de behandeling ervan vóór
de analyse.
U voert de analyses en de technische validatie ervan uit.
U staat klaar voor de klinische wachtdiensten van het ziekenhuis.
U zorgt voor de ijking en het routineonderhoud van de automaten.
U zorgt ervoor dat de procedures worden nageleefd.
U neemt actief deel aan het kwaliteitsproces van het laboratorium.
U werkt mee aan de toepassing van nieuwe technieken (meerdere lopende projecten zijn specifiek
van belang voor de wachtploegen).

PROFIEL
U beschikt over een bachelordiploma als laboratoriumtechnoloog:
U hebt een diploma conform artikel 3 van het KB van 2 juni 1993 betreffende de beroepstitel
en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van medisch
laboratoriumtechnoloog en houdende vaststelling van de lijst van handelingen waarmee de
laboratoriumtechnoloog door een arts kan worden belast.
De houder van het diploma medisch laboratoriumtechnoloog moet ook in het bezit zijn van de
erkenning of in elk geval staven dat het erkenningsdossier is ingediend op het moment van de
aanwerving.
U hebt ervaring met de bloedbank en met routineuze hematologische onderzoeken.
U hebt ervaring met werken in ploegen.
U hebt werkervaring in de immunohematologie. Goede kennis van de Vision-apparatuur is een
pluspunt.
U kunt goed communiceren en bent sociaal.
U kunt goed om met dringende zaken.
U bent nauwgezet en georganiseerd.
U hebt zin voor verantwoordelijkheid.

4, Place A. Van Gehuchtenplein
1020 Brussels
België
Tel: 02/477.90.01

U kunt zelfstandig werken, maar werkt ook graag in een team.
U legt de nodige flexibiliteit aan de dag om een van nature gevarieerde activiteit goed uit te
oefenen.

AANBOD
een voltijds vervangingscontract;
een aantrekkelijke vergoeding, aangevuld met extralegale voordelen (maaltijdcheques,
groepsverzekering, extralegale verlofdagen) en voorkeurstarieven voor gezondheidszorg bij het
ziekenhuis;
het ziekenhuis is vlot bereikbaar met de metro en er is gratis parkeergelegenheid;
mogelijkheid om van een crèche gebruik te maken.
(*)
Accreditatiecertificaat BELAC nr. 613-MED /LHUB-ULB Horta
Accreditatiecertificaat BELAC nr. 406-MED /LHUB-ULB Hallepoort
Accreditatiecertificaat BELAC nr. 650-MED /LHUB-ULB Anderlecht
De toepassingsgebieden zijn op verzoek beschikbaar bij het secretariaat van het LHUB-ULB of te
raadplegen op de website van BELAC.

INTERESSE?
Voor meer informatie:
Bel CAMILLE LINGRAND
op het nummer: 02/477.3852

