az Sint-Blasius, een dynamisch ziekenhuis met campussen te Dendermonde en te Zele, zoekt
voor indiensttreding:

MEDISCH LABORATORIUM TECHNOLOOG
M/V – 100% of 80% – voor tijdelijke duur tot 31/01/2022

Het Medisch Laboratorium is een medisch technische dienst die instaat voor de ontleding van
bloed en andere lichaamsvochten. Op basis van de uitgevoerde onderzoeken verleent de dienst
diagnostische informatie, inlichtingen over het verloop van bepaalde ziekteprocessen en het
effect van een behandeling, evenals advies rond antibioticabeleid, fertiliteit, bloedtransfusie.
Het laboratorium omvat verschillende departementen die samen een coherent geheel vormen:
scheikunde, microbiologie, hematologie.
Functieomschrijving
De medisch laboratorium technoloog staat in voor de volgende concrete taken:
o receptie en registratie van aanvragen en monsters
o uitvoeren van analyses: manueel of met de hulp van automatische analyzers binnen
een bestaand kwaliteitssysteem
o onderhoudstaken aan de laboratorium apparatuur
Dit alles gebeurt onder supervisie van klinisch biologen
Profiel
o Je genoot een opleiding tot bachelor medisch laboratorium technoloog
o Je kan zorgvuldig en precies omgaan met stalen, gebruiksapparatuur en bekomen
resultaten, zoals beschreven in het bestaand kwaliteitssysteem
o Je kan goed functioneren in groepsverband en je bent flexibel ingesteld
o Het laboratorium heeft een 24/24uur dienstverlening. Je bent bereid om in een
ploegenstelsel te werken en om ook tijdens het weekend prestaties te leveren
Wij bieden:
Werken bij az Sint-Blasius is werken in een hechte familie!
Voor deze functie word je verloond volgens het barema IFIC fase 1; IFIC-functie; 3270 –
technoloog medisch laboratorium met toeslagen voor onregelmatige prestaties (met als
extra een oproeppremie van 15% bij wijzigingen van het uurrooster op vraag van de
werkgever binnen de 48u vóór aanvang van het uurrooster).
Je werkt in een variabel uurrooster in verschillende shiften tussen 6u30 en 22u00.
Daarnaast omvat het salarispakket eveneens extralegale voordelen zoals een gratis
hospitalisatieverzekering, een groepsverzekering, 50% korting op het remgeld bij
raadpleging van onze artsen in het ziekenhuis, kortingen en voordelen bij verschillende
handelszaken, gratis vaccinaties, enz. Voor een volledig overzicht van onze extralegale
voordelen verwijzen wij graag naar onze website.
Kom je met de wagen? Dan kan je parkeren voor de deur en ontvang je vanaf 4 km een
woon-werk vergoeding. Ook voor medewerkers die met de fiets of het openbaar vervoer
komen voorzien wij een vergoeding.

Jobtime voor deze functie: 100% of 80%
Contracttype: tijdelijke duur (tot 31/01/2022)
Bijkomende inlichtingen
o Via onze website: www.azsintblasius.be
o Via de sollicitantentelefoon (052 25 24 24)
Sollicitaties
Solliciteren kan online via www.azsintblasius.be/werken-bij-ons of schriftelijk (met curriculum
vitae) naar az Sint-Blasius, tav de personeelsdienst, Kroonveldlaan 50 9200 Dendermonde

