Met bijna 40 jaar ervaring in de klinische geneeskunde behoort de laboratoriumgroep tot de top van
België. Kwaliteit, innovatie en diagnose vormen sinds de start de kernwaarden van het bedrijf. We gaan
verder dan het afleveren van betrouwbare en snelle resultaten. Voor elke analyse staan wij klaar met
professioneel advies voor interpretaties en diagnoses. Zo creëren we toegevoegde waarde.
Bij ons is ownership essentieel voor elke collega. We willen vandaag uitblinken maar denken al aan
morgen en spelen daar pro-actief op in. Dit doen we in team. We helpen elkaar, dagen elkaar uit en
delen kennis . "Hoge kwaliteit" is een van onze topwaarden.
Wij kijken uit naar (m/v):
Medisch laboratorium technoloog - bacterio - labo Medina Dendermonde
bacteriologie en moleculaire diagnostiek
Functie:






Enten en analyseren van patiëntstalen (urine, faeces, genitale monsters, etters, respiratoire
monsters) volgens voorgeschreven procedures, met hoogtechnologische toestellen en
moderne technieken.
Je volgt nauwgezet de interne kwaliteitscontroles op.
Kalibreren en onderhouden van toestellen, interpreteren van resultaten, implementeren en
evalueren van nieuwe testmethodes.
Microscopie (gramkleuring en parasieten), interpretatie van culturen, uitvoeren en interpretatie
van het antibiogram.
Je analyseert stalen voor het syndroom van Down volgens voorgeschreven procedures en
met hoogtechnologische toestellen en moderne technieken.

Profiel:





Je hebt een professionele bachelor medisch laboratorium technoloog.
Je kunt zelfstandig werken, bent stressbestendig, dynamisch en flexibel.
Je bent kritisch ingesteld, nauwgezet en hebt oog voor kwaliteit.
Je bent bereid om te werken in avonddienst (1x/week) en zaterdagdienst (1x/3weken)

Wij bieden:
We bieden je een voltijdse baan en een unieke kans om te werken in een labo met hoog
geavanceerde apparatuur. Een kans om je blijvend op persoonlijk en professioneel vlak te
ontwikkelen. Je kan rekenen op een marktconform salaris en maaltijdcheques.
Interesse?
Wil je ook werken in een dynamisch bedrijf met enthousiaste mensen of wens je meer informatie?
Laat het ons weten via onze website: www.medina.be Wij garanderen een persoonlijke en
vertrouwelijke behandeling van uw sollicitatie.

