
 
 
Vacature - Medisch Laboratorium Technoloog 
Biochemie/Serologie/Pathologie – CMA Hasselt 
 
Medisch laboratorium CMA is op zoek naar een medisch laboratoriumtechnoloog (MLT) in Hasselt. 
Als MLT ben je verantwoordelijk voor het dagelijks verwerken van stalen en sta je in voor de 
uitvoering van kalibraties, kwaliteitscontroles en onderhoud van apparatuur. Je analyseert de stalen 
en staat in voor een correcte interpretatie en input van de resultaten.  

Maak mee deel uit van het grootste private laboratorium van Vlaanderen! 
 

Over de medische laboratoriumgroep Medina/CMA/LKO-LMC/AKL 

Het eerste laboratorium van de groep werd reeds opgericht in 1978. Stapsgewijs bundelende de 
verschillende laboratoria hun krachten in hun streven naar de beste kwaliteit en service voor arts en 
patiënt. 

Samen groeiden we uit tot een van de meest gespecialiseerde labo’s in België en de grootste 
medisch laboratoriumgroep van Vlaanderen.  Naast de schaalvoordelen van deze samenwerking, 
blijft onze grootste troef dat de eigenheid, familiale cultuur en lokaal karakter van iedere vestiging 
behouden blijft.  

Onze laboratoria zijn verspreid over 8 vestigingen met meer dan 1000 medewerkers: 

- Medina: Dendermonde, Aalter, Groot-Bijgaarden 
- CMA: Herentals, Hasselt, Antwerpen  
- AKL: Lier 
- LKO-LMC: Sint-Truiden 

Dankzij onze hoogtechnologische analysetechnieken en jarenlange wetenschappelijke expertise 
staan wij garant voor betrouwbare en snelle in-vitro diagnostiek. 

Sinds 2020 maken we deel uit van de Europese medische laboratoriumgroep Biogroup, wat we zien 
als een extra sterkte; we behouden onze toegankelijke, lokale en totale service, maar hebben via de 
internationale groep toegang tot bijkomende innovatieve kennis en methoden. 
 

Waarom wij bestaan? 

Wij geloven dat een goede gezondheid start met accurate inzichten en wetenschappelijk 
onderbouwde adviezen van iemand die je kent en vertrouwt. 

In een sector waar betrouwbare en snelle resultaten de norm zijn, streven wij daarbovenop naar 
langdurige partnerships door blijvend in te zetten op innovatieve klinische biologie, toegankelijke 
kennisoverdracht en verregaande dienstverlening. 
 



Onze bedrijfscultuur 

De persoon die ons team vervoegt, komt terecht in een dynamisch en innovatief bedrijf waar de 
familiale cultuur nog steeds aanwezig is en zin voor initiatief wordt aangemoedigd. We hechten veel 
belang aan de gezondheid en teamspirit van onze medewerkers en ondersteunen deze met tal van 
acties en activiteiten doorheen het jaar. Daarnaast hebben oog voor de persoonlijke ontwikkeling 
van iedere medewerker. 
 

Hoe ziet de job eruit? 

● je pakt de stalen uit en registreert ze in het labosysteem zodat deze op een correcte manier 
kunnen worden verwerkt in het labo 

● je werkt mee aan het intern transport en de bewaring van de stalen voor een vlotte 
verwerking 

● je voert analysen en andere opdrachten (vb. interne en externe controles) uit 
● je controleert de eigen analyseresultaten op juistheid 
● je voert onderhoudstaken aan apparatuur uit volgens de voorschriften om een correcte 

werking ervan te garanderen 
● je rapporteert opportuniteiten om de labowerking te verbeteren 
● je voert het voorraadbeheer uit 

 

Hoe zien wij de ideale collega?  

● je hebt een professionele bachelor medisch laboratorium technoloog, visum en erkenning 
● je bent flexibel en bereid om te werken in avonddienst (in beurtrol) 
● je kan discreet omgaan met vertrouwelijke informatie 
● je bent nauwkeurig en kan kwaliteitsgericht handelen 
● je bent een teamplayer maar kan evengoed zelfstandig werken 
● je bent stressbestendig en kan probleemoplossend denken 
● je hebt voldoende discipline en leervermogen 

Wat mag je verwachten in ruil voor jouw talenten?  

● Full time job (38u/week) voor onbepaalde duur, er is ook mogelijkheid tot deeltijds werken 
● Je kan rekenen op een aantrekkelijk verloningspakket met heel wat extralegale voordelen 

(maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, benefits at work…). We 
beschikken over een interessant premiestelsel voor avonddiensten en weekendwerk. 

● We zorgen voor een degelijke opleiding en voldoende ondersteuning bij het uitvoeren van je 
job. We stimuleren interne groei en persoonlijke ontwikkeling. 

● Wij zorgen voor een werkomgeving die geeft om jou en je gezondheid met heel wat eigen 
initiatieven (health@work programma, gratis koffie, fruit en soep, toffe bedrijfsevents…). 

● Je maakt deel uit van de grootste private medische laboratoriumgroep van Vlaanderen met 
een open en familiale cultuur. Bij ons word je behandeld als persoon en niet als nummer. 

  

Interesse? 

Wil je bijdragen aan onze missie en werken in een dynamisch bedrijf met enthousiaste mensen? Ons 
HR-team ontvangt graag jouw CV en motivatiebrief. 

Surf naar onze website www.cma.be! Wij garanderen een persoonlijke en vertrouwelijke 
behandeling van uw sollicitatie. 

 


