
 

De unieke combinatie van mensgerichte en deskundige zorg: daar kan je bij AZ Voorkempen 

op rekenen. Met meer dan 1000 medewerkers stellen we alles in het werk om onze patiënten 

topklinische zorg te bieden in een toegankelijke en groene omgeving dichtbij huis. Onze 

oprechte Kempense mentaliteit sijpelt door tot in de kleinste details en een glimlach is nooit 

ver weg. We dromen dan ook dat onze patiënten zich hier thuis kunnen voelen. Jij kan hierin 

mee het verschil maken. 
AZ Voorkempen en Bethanië GGZ, gevestigd op hetzelfde groene domein, maken deel uit van 

vzw Emmaüs. Emmaüs voert een gelijkekansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn 

doorslaggevend, ongeacht hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, 
religie, handicap of nationaliteit. 

 

Medisch laboratoriumtechnoloog 100% 

Laboratorium 100% Onbepaalde duur 

 

Omschrijving 
De medisch laboratoriumtechnoloog zorgt voor kwalitatieve en efficiënte analyses van 

patiëntenstalen en is mee verantwoordelijk voor de kwaliteit en de veiligheid van het labo. 

  

Jouw profiel 

 Je hebt een bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie 
 Je bent in het bezit van een visumnummer (toelating om het beroep van medisch 

laboratoriumtechnoloog uit te oefenen) 
 Je beschikt over de nodige vaardigheden op technisch vlak 
 Je verzorgt mee de bloedafnames bij ambulante patiënten 
 Je kan nauwkeurig werken 
 Je bent een leergierig persoon en bereid de nodige bijscholingen te volgen 
 Je draagt bij aan een positieve werksfeer waar samenwerken op de voorgrond staat 
 Je bent flexibel en bereid om de dienstverlening van het labo te ondersteunen tijdens 

de nacht en weekend (in beurtrol) 

Aanbod 

 Contract van onbepaalde duur 
 Een boeiende job in een dynamische omgeving met top collega's 
 Verloning volgens de gangbare ziekenhuisbarema's met overname van relevante 

anciënniteit 
 Ruime kansen tot ontwikkeling 
 Voor extra voordelen, check onze website: www.azvoorkempen.be Werken bij - 

Troeven 

 

Voor meer informatie rond de functie: 

Kelly Van den Eynden 

Hoofdlaborant 

03 380 21 47 

kelly.van.den.eynden@emmaus.be 

Voor meer informatie rond de procedure:  

Raf Molkens 

Zorgmanager 

03 380 21 27 

raf.molkens@emmaus.be 

Geldig tot en met 

07/11/2022 

 
Solliciteren kan via onze website: azvoorkempen.be - Werken bij - Vacatures 
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