Medisch laboratorium technoloog

19208-

Het Onze Lieve Vrouw van Lourdes ziekenhuis te Waregem is een dynamisch en regionaal ziekenhuis
dat actief op zoek is naar gemotiveerde medisch laboratorium technoloog.
FUNCTIEOMSCHRIJVING





Je voert opdrachten uit als medisch laboratorium technoloog binnen het kader van de klinische biologie:
monsterafnames, identificaties van stalen, uitvoeren van diverse analyses, verlenen van administratieve
ondersteuning en het uitvoeren van algemene labo ondersteunende taken.
Je bewaakt de kwaliteit van de je toevertrouwde taken.
Je werkt onder leiding van de klinisch biologen en maakt deel uit van het team laboratorium medewerkers.

PROFIEL









Je bent in het bezit van bachelor diploma Medisch Laboratorium Technoloog (MLT).
Relevante ervaring uit een gelijkaardige functie biedt een meerwaarde: bv. kennis van GLIMS en praktijkervaring
bloedafname.
Je bent bereid om nachtshiften te doen.
Je hebt een analytische geest en werkt zeer punctueel volgens het kwaliteitssysteem.
Je draagt de kernwaarden van het ziekenhuis hoog in het vaandel (persoonlijk, verantwoordelijk, deskundig,
samen)
Je beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden
Je kan zowel zelfstandig als in team werken
Je bent discreet, geduldig en je hebt ruime verantwoordelijkheidszin

AANBOD





80% (30,4u/week) of voltijds – variabel werkschema (vroeg-, laat- en nachtdiensten)
Contract bepaalde duur van 1 jaar, bij positieve evaluaties aangevuld met een contract onbepaalde duur
Verloning volgens ziekenhuisbarema’s, permanente bijscholing en een ruime waaier aan andere
personeelsvoordelen (maaltijdcheques, bedrijfsrestaurant, gratis openbaar vervoer, hospitalisatieverzekering,…)
Gevarieerd takenpakket in een motiverende en innoverende werkomgeving

CONTACT
Gelieve uw kandidatuurstelling bij voorkeur in te dienen via onze website www.ziekenhuiswaregem.be rubriek ‘werken
bij ons’ of uw kandidatuurstelling te richten ter attentie van:
Mevr. Fien De Smet, diensthoofd HR & payroll, Vijfseweg 150 – 8790 Waregem
Informatie over de concrete invulling kan bekomen worden bij mevr. Line Coucke, op het nummer 056 62 33 60
of per mail line.coucke@ziekenhuiswaregem.be
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