Met een team van 3.450 medewerkers is het Jessa ziekenhuis één van de grootste ziekenhuizen
in Vlaanderen. Jessa telt 4 campussen in Hasselt en Herk-de-Stad en werkt nauw samen met de
partnerziekenhuizen in haar netwerk. Onze patiënten kunnen rekenen op een warm, veilig en
kwalitatief zorgtraject dat hen en hun familie bovendien nauw betrekt in het beleid van het
ziekenhuis.
Om onze ambities waar te maken zijn we momenteel op zoek naar een:

Medisch laboratorium technoloog (m/v)
Contract Bepaalde Duur - Voltijds
Functie:








Je ontvangt leiding en ontvangt opdrachten van de klinisch biologen en
afdelingshoofden.
Je staat in voor het uitvoeren en controleren van analyses op lichaamsvochten en je
valideert technisch de resultaten volgens de juiste procedure;
Je beheert verbruiks- en investeringsgoederen zodat de analyses aan alle normen
voldoen;
Je staat in voor het juist opstellen, doorgeven en verwerken van alle informatie per
analyse;
Je past de procedures toe en je werkt mee aan de opstelling, evaluatie en aanpassingen
van de werkvoorschriften voor een kwaliteitsvolle analyse;
Je verzamelt lichaamsvochten voor het uitvoeren van analyses.
Je werkt actief mee aan het globale kwaliteitssysteem.

Profiel:


Je hebt een bachelor diploma in de biomedische laboratoriumtechnologie,
afstudeerrichting medisch laboratoriumtechnoloog en tevens een erkenning en een
visum als medisch laboratoriumtechnoloog



Je bent een laatstejaars student bachelor medische laboratoriumtechnologie en staat te
popelen om aan het werk te gaan van zodra je je diploma in handen hebt.
Je kan zelfstandig en gestructureerd werken, data analyseren en in hun context plaatsen.
Je bent bereid tot continu leren en aanpassen naar nieuwe technieken.
Je bent een teamplayer.

OF





Aanbod:
Werken in het Jessa Ziekenhuis: dat is werken in een innovatieve, topklinische omgeving, waar
ruimte is voor creativiteit en persoonlijke groei. Bovendien streven we voor elke medewerker
steeds naar een goede werk-privébalans en bieden we verschillende programma’s aan die je
gezondheid bevorderen. Je hebt recht op maaltijdcheques. Tot de andere voordelen behoren
onder meer onze groepsverzekering, vlotte bereikbaarheid, terugbetaling woon-werkverkeer en
bij gebruik van het openbaar vervoer 100% terugbetaling. En niet onbelangrijk: je wordt
omringd door enthousiaste en trotse collega’s. We bieden je een contract van bepaalde duur
aan.

Interesse?
Bezorg ons je kandidatuur zo snel mogelijk door online je CV en motivatiebrief in te dienen
via de site www.werkenbijjessa.be.
Voor meer informatie i.v.m. de functie kan je terecht bij Cindy Govarts, zorgmanager
laboratoriumgeneeskunde, tel 011 33 51 84 – mail cindy.govarts@jessazh.be
Voor bijkomende algemene informatie kan je contact opnemen met Sophie Moniquet
(werving & selectie) op het nummer 011 33 52 10 of mail sophie.moniquet@jessazh.be

