Medisch Laboratorium Technoloog voor
Klinisch Microbiologie Laboratorium m/v
JE FUNCTIE
Als medisch laboratoriumtechnoloog ben je verantwoordelijk voor administratieve, logistieke en
analytische taken.
Je bent sterk in het optimaliseren en verifiëren van procedures.
Natuurlijk krijg je daarvoor steun en coaching van je collega’s, een team waarin je je meteen thuis voelt.

WIE BEN JIJ?
Je bent erkend bachelor medisch laboratorium technoloog.
Met je klare kijk kom je in het Nederlands sociaal en communicatief uit de hoek, mondeling en schriftelijk.
Engels technisch vakjargon schrikt jou niet af.
Je hebt empathie voor mensen, bent discreet en respecteert het beroepsgeheim.
Een beetje druk? Dat geeft je een kick: je stelt de juiste prioriteiten, je overlegt en werkt samen met een
team en je kunt ook zelfstandig opdrachten aan.
In ons ziekenhuis toon je de nodige flexibiliteit om te werken in shiften (vroege / late / weekend /
feestdagen). Dat betekent ook dat je op cruciale momenten je verantwoordelijkheid neemt, proactief werkt
en initiatief durft te tonen.

WAT MAAKT IMELDAZIEKENHUIS
AANTREKKELIJK?
Hier adem je natuur én gemoedelijkheid. Dit is nog eens een ziekenhuis op mensenmaat. Waar we hartelijk
met elkaar en de patiënten omgaan. Waar we innovatieve technieken en werkmethoden toepassen. Waar we
een flexibele structuur hebben om snel te schakelen. En jij de kans krijgt om je te ontwikkelen en door te
groeien.

WAT HEBBEN WE JE TE BIEDEN?





Een contract van onbepaalde duur, minimum 30 uur.
Veelzijdige functie in een stabiele en stimulerende werkomgeving waar een goede werksfeer heerst
Mogelijkheid tot het volgen van bijkomende opleidingen.
Verloningspakket dat er mag zijn:
o salaris volgens barema
o extra toeslagen voor onregelmatige prestaties: 35% zaterdag, 70% zon- en feestdag
o fietsvergoeding of gratis bus- of treinabonnement
o personeelstarief in het restaurant
o aanvullende groepsverzekering
o hospitalisatieverzekering

WE KIJKEN UIT NAAR JE REACTIE
Solliciteer vandaag nog via www.werkenbijimelda.be

Meer info? Bel Dr. Annick Smismans, diensthoofd Laboratorium, 015 50 54 66 of Femke Pauwels,
coördinerend hoofd Labo , 015 50 54 75.

REAGEER VOOR
Deze vacature loopt tot 01 maart 2020.

LOCATIE
Imeldaziekenhuis

PUBLISH DATE
27.01.2020
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