Vacature: Communication & Education Officer
Het Algemeen Medisch Laboratorium, AML, is op zoek naar een enthousiaste medewerker voor de functie van
Communication & Education Officer.
Functieomschrijving:
 Je staat samen met je collega’s in voor de communicatie met de aanvragers, artsen en voor het
organiseren van symposia en opleidingen.
 Je rapporteert aan de Communication & Education Manager.
Profiel :
 Je hebt een master in de communicatiewetenschappen, een bachelor in Verpleegkunde of in Medische
Laboratoriumtechnologie of een gelijkwaardig diploma met aantoonbare kennis en ervaring.
 Je hebt ervaring als medisch vertegenwoordiger.
Persoonsgebonden competenties:
 Je kan zowel zelfstandig werken als in teamverband.
 Je bezit goede contactuele eigenschappen en je bent discreet en oprecht.
 Je bent flexibel, inventief en stressbestendig
 Je streeft voortdurend naar een verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening van het
laboratorium naar de aanvragers, artsen en naar de patiënten.
 Je bent administratief sterk en hebt goede kennis van Microsoft toepassingen: Word, Excel, PowerPoint.
 Je bent bereid om in een wisselend uurrooster te werken.
 Je hebt een verzorgd uiterlijk en representatief gedrag.
 Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands , praktische kennis van Frans en Engels.
Aanbod:
 We bieden een uitdagende job in een enthousiast en aangenaam team van mensen, binnen een
dynamische onderneming met verloning volgens ervaring en capaciteiten.
 We bieden een voltijdse functie aan voor een bepaalde duur van 6 maanden. Na een positieve evaluatie
is er mogelijkheid tot het bekomen van een vast contract.
Plaats van tewerkstelling:
 Algemeen Medisch laboratorium ( A.M.L. )
Emiel Vloorsstraat 9 / 2020 Antwerpen.
Hoe solliciteren?
 Ben je geïnteresseerd in deze vacature, motiveer dan uw kandidatuur in een e-mail en stuur deze samen
met je CV naar: Dhr. Patrick Van Camp (patrick.vancamp@aml-lab.be)
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