
Medisch Laboratoriumtechnoloog 
Departement Klinische Wetenschappen 
Klinisch referentielaboratorium 
 
Het Instituut voor Tropische Geneeskunde is een van de belangrijkste instellingen ter wereld voor 
onderwijs, onderzoek en dienstverlening in de tropische geneeskunde en de gezondheidszorg in 
ontwikkelingslanden. Het Klinisch Referentielaboratorium van het Departement Klinische 
Wetenschappen is een klinisch laboratorium en onderscheidt zich van andere laboratoria door 
specifieke taken gericht op tropische en importpathologie en talrijke referentietaken. Wil jij deel 
uitmaken van ons team van? 
 
Wat verwachten we van je? 

• Afhankelijk van je ervaring verwerk je stalen in de disciplines klinische chemie, 
hematologie, infectieuze serologie en/of moleculaire biologie. Je analyseert de stalen, doet 
kwaliteitscontroles en zorgt voor de correcte rapportering van de resultaten. 

• Je bent verantwoordelijk voor de verdeling van de stalen in een beurtrol met andere  
laboratoriumtechnologen die instaan voor de monsterdienst. 

• Je bent mee verantwoordelijk voor het beheer van de serotheek. 

• Je werkt actief mee aan het kwaliteitssysteem in het labo. 
 
Wat heb je in huis? 

• Je hebt een Bachelor in biomedische laboratoriumtechnologie, afstudeerrichting medische 
laboratoriumtechnologie. 

• Je bent in het bezit van een erkenning of derogatie om het beroep van medisch 
laboratoriumtechnoloog uit te oefenen. 

• Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en hebt een praktische en mondelinge kennis van 
Frans en Engels.  

• Je kan goed overweg met Word en Excel.  

• Je werkt zelfstandig en functioneert ook goed in een team van medisch 
laboratoriumtechnologen.  

 
Wij bieden jou: 

• Een open en internationale campus waar medewerkers, studenten en onderzoekers 
werken aan de nieuwe internationale gezondheidsuitdagingen. Jouw opdracht draagt 
hieraan bij. 

• Het ITG is gelegen middenin de bruisende stad Antwerpen en vlot bereikbaar met het 
openbaar vervoer. 

• Met zijn allen zorgen we voor een aangename werksfeer met aandacht voor work-life 
balance en mogelijkheid tot opleiding. 

• Een voltijdse functie met een contract van 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging. 
Startdatum zo snel mogelijk.  

• Werktijden tijdens kantooruren van maandag tot vrijdag. 

• Een loon rekening houdend met je werkervaring aangevuld met enkele extralegale 
voordelen: fietsvergoeding en/of abonnement openbaar vervoer, maaltijdcheques en 
aanvullend pensioen. 
 

 
 



Interesse? 
Voor meer informatie over de opdracht en het profiel contacteer je HR (recruitment@itg.be). Stuur 
je cv met motivatiebrief naar recruitment@itg.be. Solliciteer voor 5 juni 2020. 
 
Past deze functie niet bij jou, maar ken je iemand die je wel in deze functie ziet? Geef hem/haar die 

kans en deel deze vacature. 

mailto:vacatures@itg.be

