
Imeldaziekenhuis zoekt een gemotiveerde 

 

MEDISCH LABORATORIUM TECHNOLOOG 

ANATOMO-PATHOLOGIE m/v 

 

Als medisch laboratoriumtechnoloog ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van 

technische handelingen, administratieve registratie en rapportage op de dienst 

Anatomo-pathologie. Het bereiden en/of vervangen van reagentia behoort tot je 

dagelijkse takenpakket. Je staat ook dagelijks in voor onderhoud van de toestellen. 

 

Je bent sterk in het optimaliseren en verifiëren van procedures. 

 

Natuurlijk krijg je daarvoor steun en coaching van je collega’s, een team waarin je je 

meteen thuis voelt.  

 

Wie ben jij? 

Je bent erkend bachelor biomedische laboratoriumtechnologie, richting medische 

laboratoriumtechnologie. 

Met je klare kijk kom je in het Nederlands sociaal en communicatief uit de hoek, 

mondeling en schriftelijk.  Engels technisch vakjargon schrikt jou niet af. 

 

Je hebt empathie voor mensen, bent discreet en respecteert het beroepsgeheim.  

Een beetje druk? Dat geeft je een kick: je stelt de juiste prioriteiten, je overlegt en 

werkt samen met een team en je kunt ook zelfstandig opdrachten aan.  

 

In ons ziekenhuis toon je de nodige flexibiliteit om te werken in shiften (vroege / late / 

nacht / weekend / feestdagen). Dat betekent ook dat je op cruciale momenten je 

verantwoordelijkheid neemt, proactief werkt en initiatief durft te tonen. 

 

 

Wat maakt Imeldaziekenhuis aantrekkelijk?  

Hier adem je natuur én gemoedelijkheid. Dit is nog eens een ziekenhuis op 

mensenmaat. Waar we hartelijk met elkaar en de patiënten omgaan. Waar we 



innovatieve technieken en werkmethoden toepassen. Waar we een flexibele 

structuur hebben om snel te schakelen. En jij de kans krijgt om je te ontwikkelen en 

door te groeien. 

 

Wat hebben we je te bieden? 

 Een contract van onbepaalde duur, minimum 30 uur per week  

 Veelzijdige functie in een stabiele en stimulerende werkomgeving waar een 

goede werksfeer heerst 

 Verloningspakket dat er mag zijn: 

o salaris volgens IFIC categorie 14 

o extra toeslagen voor onregelmatige prestaties: 35% zaterdag, 56% 

nachtdienst, 70% zon- en feestdag 

o hospitalisatieverzekering 

o aanvullende pensioenverzekering 

o fietsvergoeding of gratis bus- of treinabonnement 

o personeelstarief in het restaurant Café Clinic 

o uitgebreid voordelenpakket via Benefitsatwork 

 

We kijken uit naar je reactie 

Solliciteer vandaag nog via www.werkenbijimelda.be 

Meer info? Bel Conny Goris, Hoofdlaborante, 015 50 54 81 

Deze vacature loopt tot 7 oktober 2022 


