Medisch Laboratoriumtechnoloog (MLT) - Hematologie
A.M.L. in ANTWERPEN
Tijdelijke job (met optie vast)
Functieomschrijving
Als MLT hematologie is het je taak humane en dierlijke stalen te analyseren op het vlak van
hematologie. Volgende subdisciplines komen aan bod: hematologische tellingen en formules,
stolling, immuunhematologie en flowcytometrie. De verschillende werkposten worden
doorlopen in een rotatiesysteem.
Het is tevens de bedoeling dat er deelgenomen wordt aan late diensten (van 15u tot 23u en
zaterdagdiensten (9u30 tot 17u30).(ongeveer 1 op de 6 weken).
Profiel
 Je bent in het bezit van het diploma Medische Laboratorium Technologie (MLT)
 Je hebt interesse en/of ervaring in de hematologie
 Je werkt nauwgezet, analytisch, oplossingsgericht en georganiseerd met de nodige
aandacht voor de veiligheidsvoorschriften.
 Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 Je kan informatie opzoeken, verwerken en beheren
 Je kan de meetresultaten analytisch verwerken en afwijkende resultaten herkennen en
rapporteren
 Je bent vertrouwd met een BELAC-geaccrediteerde werkomgeving

Jobgerelateerde competenties







De productvoorraad opvolgen
Bestellingen plaatsen
Producten volgens hun houdbaarheidsdatum en bewaringsvoorwaarden opbergen
De stalen ontvangen en controleren
De datum, het tijdstip van de afname, de gegevens van de persoon met een
zorgbehoefte, ... registreren
De werkplaats en het materiaal ordelijk, net houden en desinfecteren
Het afval afvoeren en vernietigen
De werking van de analysetoestellen controleren
Het onderhoudsregister bijwerken
Storingen signaleren

Persoonsgebonden competenties












Resultaatgerichtheid
Omgaan met stress
Creatief denken (Inventiviteit)
Zelfstandig werken
Contactvaardig zijn
Plannen (= ordenen)
Regels en afspraken nakomen
Leervermogen hebben
Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
Samenwerken als hecht team
Zin voor nauwkeurigheid hebben

Aanbod
We bieden je een contract aan van 80 %, echter 50 % en 100 % is ook bespreekbaar
Plaats tewerkstelling
A.M.L.
Emiel Vloorsstraat 9 2020 ANTWERPEN
Vereiste studies
 Prof. bach.: Studiegebied Gezondheidszorg
Werkervaring
 Beperkte ervaring ( < 2 jaar )
Talenkennis
 Nederlands (zeer goed)
Contract
 Tijdelijke job (met optie vast)
 Deeltijds - 30 uren per week, te presteren in 4 dagen
 Dagwerk
Plaats tewerkstelling
 Emiel Vloorsstraat 9 2020 ANTWERPEN

