Hoofdverantwoordelijke
Labo pathologische anatomie
Dienst
Het laboratorium voor pathologische anatomie doet weefsel en cel onderzoek om de juiste aard van
ziektes te achterhalen. Via allerlei labo technieken worden cellen en weefsels bekeken om zo een
goede diagnose te kunnen stellen, wat de basis is voor een juiste behandeling.
Functie
 Je bent verantwoordelijk voor de organisatie van de operationele werking van het labo en
voor het creëren van een efficiënt werkend personeelskader waar deskundigheid,
klantgerichtheid en kwaliteit voorop staan.
 Je volgt het functioneren van elke medewerker op en stuurt bij waar nodig.
 Je evalueert en optimaliseert werkmethodes met het oog op het verbeteren van de kwaliteit
en de efficiëntie van het werk.
 Je staat in voor zowel de beleids- als de HR-cyclus en dit in lijn met de missie, visie en
strategische doelstellingen van AZ Sint-Maarten
 Je werkt in nauw overleg met het medisch diensthoofd van het labo pathologische anatomie
en met de clusterverantwoordelijke.
Profiel
 Je bent in het bezit van een erkenning medisch laboratorium technoloog van de FOD
volksgezondheid.
 Een bijkomende opleiding leidinggeven (bijvoorbeeld licentie/master in de gezondheidszorg,
banaba zorgmanagement) is een pluspunt.
 Je hebt enkele jaren ervaring binnen een labo pathologische anatomie en ervaring als
leidinggevende is een pluspunt.
 Je bent sterk in het aansturen en motiveren van medewerkers in functie van vooropgestelde
doelen.
 Je kan onder druk werken en weet dan toch de juiste prioriteiten te stellen.
 Je beschikt over goede kennis van de basissoftware (zowel MS Office als domeinspecifieke
pakketten).
 Je onderschrijft onze OSKAR-kernwaarden - openheid, samenwerken, kwaliteit, ambitie en
respect - die de bouwstenen of het DNA van ons ziekenhuis vormen en waarmee we het
verschil willen maken, in het belang van het welzijn van de patiënt.
Contractvoorwaarden
 Contract onbepaalde duur voltijds.
 Indiensttreding in overleg.
Interesse?
Solliciteer vóór 14/2/2021 online via www.azsintmaarten.be, ga naar “werken bij” en dan naar
“vacatures”.
Meer weten over de inhoud van deze functie?
Neem contact met Luc Van Loock, clusterverantwoordelijke, 015/89.11.85

