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Jobstudent labo 
 
 
Jouw uitdaging 
 
Ben je nog student en wens je je kennis te verruimen en ervaring op te doen? Wij zijn op zoek naar een 
student voor een tijdelijke opdracht als labo assistent(e) COVID 19. Het betreft een halftijdse job, 
werkdagen te bespreken.  
 

 Je analyseert stalen volgens de voorgeschreven procedures 
 Je staat in voor het dagelijks onderhoud van hoogtechnologische apparatuur 
 Je volgt nauwgezet de interne kwaliteitscontroles op 
 Je bent mede verantwoordelijk voor het interpreteren van resultaten 

 
 
Jouw talent 
 

 Je bent student of beschikt reeds over een diploma in een medische richting, master of bachelor 
in de biochemie, in de biotechnologie, in de biomedische laboratoriumtechnologie.  

 Je bent administratief sterk en kan vlot overweg met informaticatoepassingen. 
 Je hecht belang aan kwalitatief werk. 
 Je werkt nauwkeurig en resultaatsgericht. 
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Heb jij zin om ons team te versterken? 
 
Wij ontvangen je kandidatuur graag via de vacature op onze jobsite www.sezz.be/jobs.  
 
Voor bijkomende inlichtingen kan je contact opnemen met Severine Van Den Brulle, Human resources 
via het telefoonnummer 09 364 83 69. Voor jobinhoudelijke vragen kan je terecht bij Kathleen De 
Temmerman, Afdelingshoofd - HMLT, T. 09 364 85 37. 
 
 
Over het AZ Sint-Elisabeth Zottegem 
 
Het AZ Sint-Elisabeth Zottegem is een dynamisch regionaal ziekenhuis dat de lat inzake 
kwaliteitsgeneeskunde en zorg bijzonder hoog legt en de drempel voor huisartsen, patiënten en familie 
laag. Het ziekenhuis huist 333 bedden en telt jaarlijks ruim 13.300 opnames. 
Al jaren kent het ziekenhuis een gestage groei. Investeren in medische innovatie en zo hoogwaardige 
en wetenschappelijk gefundeerde kwaliteit aanbieden, is één van de pijlers van het ziekenhuis. 
Daarnaast biedt het AZ Sint-Elisabeth Zottegem zorg aan een prijs die voor iedereen toegankelijk is.  
Werken in het AZ Sint- Elisabeth is werken in een eigentijdse infrastructuur en waardengedreven 
omgeving. De volgende waarden gelden als kompas voor het handelen binnen onze organisatie: 
patiëntgericht, respect, professioneel, initiatief, samenwerking. 
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