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Momenteel hebben we een vacature voor een (m/v): 
 

Laborant klinisch labo  
Contract onbepaalde duur 

100% 
 

Functie 

Als laboratoriumtechnoloog werk je in een BELAC geaccrediteerde omgeving en ben je verantwoordelijk voor 

het analyseren van patiëntenstalen met behulp van moderne apparatuur en volgens voorgeschreven 

procedures. Verder behoort ook het kalibreren en onderhouden van toestellen en het interpreteren van 

resultaten tot je takenpakket.  

 

Profiel 

• Je bent in het bezit van een bachelor in de medische laboratoriumtechnologie en hebt tevens een 

erkenning en een visum als medisch laboratoriumtechnoloog; 

• Ervaring in een klinisch laboratorium is een pluspunt, maar schoolverlaters komen ook in aanmerking;  

• Je kan zowel zelfstandig als in team werken; 

• Je bent een leergierig persoon; 

• Je bent een gemotiveerde en betrokken laborant;  

• Kwaliteitsvolle dienstverlening draagt je hoog in het vaandel;  

• Je werkt stipt, nauwkeurig en ordelijk; 

• Je bent bereid om te werken in avond-, nacht- en weekenddienst. 

Aanbod 

Naast een tof en dynamisch team zal je tewerkgesteld worden in een innoverende werkomgeving. Het 

verloningspakket bestaat uit een verloning volgens het IFIC barema 14 en dit aangevuld met tal van extralegale 

voordelen (maaltijdcheques €5, fietsvergoeding, woon-werkverkeer vergoeding en een gratis 

hospitalisatieverzekering). We bieden een contract onbepaalde duur van 100%. Je zal werken in een variabel 

werkrooster (vroege, dag, late, nacht en weekends). We verwelkomen onze nieuwe collega graag vanaf 

januari 2022.  

 

 

 
Wil je meewerken aan kwaliteit en zorg? Kom dan ons dynamisch team versterken. Surf naar www.azherentals.be/vacatures 
en solliciteer online. Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Ines Vercamer - Hoofdlaborant: t 014 24 60 47.  

Het AZ Herentals is een modern en dynamisch ziekenhuis dat professionele basiszorg aanbiedt. Het beschikt over 
243 bedden, verspreid over verschillende verpleegafdelingen. Onze missie als regionale zorginstelling bestaat erin 
een professionele basiszorg te bieden aan alle patiënten, waarbij klantvriendelijkheid en kwaliteit de 
sleutelbegrippen zijn die gehanteerd worden door 130 artsen, meer dan 700 ziekenhuismedewerkers en het 
bestuur. Om ons motto “Wij staan borg voor kwaliteit en zorg!” waar te maken, zijn we op zoek naar gedreven 
medewerkers. 
 

 

 


