VACATURE MEDISCH LABORATORIUMTECHNOLOOG (MLT)
Het laboratorium pathologische anatomie ‘Dermpat’ werd opgericht in 2011 en verricht
hoogkwalitatief histopathologische diagnostiek in het domein van de huidpathologie. Dermpat is een
modern, klein, ambitieus en dynamisch bedrijf in Gent met een familiaal karakter.
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een gemotiveerde medisch laboratorium
technoloog (MLT).
Functieomschrijving
Als MLT ben je verantwoordelijk voor het dagelijks verwerken van huidstalen en het uitvoeren van de
nodige onderzoeken. Je zal zelfstandig - na opleiding - weefsels versnijden, doorvoeren en inbedden
in paraffine, waarna coupes gemaakt worden om histologische kleuringen en immunohistochemische
kleuringen uit te voeren. Het laboratorium gebruikt een eigen, zelf ontwikkelde onderzoeksmethode
waarbij dermoscopie aangewend wordt. Je bent bereid hierin bij te scholen. Laboanalyses worden
uitgevoerd met behulp van verschillende methoden en toestellen. Je volgt de labo instructies en
labomethodes op en voert deze nauwkeurig uit. Je analyseert en controleert de goede werking en
continuïteit van de testen en toestellen en signaleert afwijkingen. Je heb een ingesteldheid die streeft
naar continue verbetering en doet voorstellen voor verbeteringen van processen, procedures en
producten. Je bent flexibel en multifunctioneel inzetbaar; naast het labowerk behoren ook
administratieve taken zoals staalregistratie tot je pakket.
Profiel
▪ Je bent in het bezit van een Bachelor diploma Medisch Laboratorium Technoloog (MLT)
▪ Je kan zowel zelfstandig als in teamverband functioneren, bent stressbestendig, correct en
nauwkeurig
▪ Je bent kwaliteitsbewust en werkt nauwkeurig en resultaatgericht
▪ Je hebt een goede werkmotivatie, bent dynamisch en hebt zin voor initiatief
▪ Je hebt goede communicatieve vaardigheden
▪ Je bent multifunctioneel inzetbaar en flexibel (ook naar uurregeling toe)
▪ Je bent bij voorkeur woonachtig in regio Gent
▪ Ervaring in histologie en immunohistochemie is een pluspunt
Aanbod
▪
▪
▪
▪

Je krijgt een correct loon, voltijdse tewerkstelling
Je krijgt een grondige opleiding on-the-job
Je krijgt een gevarieerd takenpakket in een motiverende en innoverende werkomgeving
Werkuren: maandag tem vrijdag in 40u systeem (1 dag recup/maand); na overleg in schema
van start tussen 7u00-9u00 tot 15u30-17u30

Plaats van tewerkstelling: Gent.

Indiensttreding: zo snel mogelijk.

Sollicitaties richten aan: Jasmien Taildeman, manager labo en operations (vacature@dermpat.be).
Koning Albertlaan 210
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Fax. 09/335.13.16 info@dermpat.be

