
 
 

  

 

 

 
 
Medisch Labo Bruyland is een hoogtechnologisch, sterk geautomatiseerd en gedigitaliseerd medisch 
laboratorium dat analyses uitvoert voor artsen, dierenartsen en zorginstellingen.  
Het labo werd in 1977 door klinisch bioloog Julien Bruyland opgericht, en sinds 1997 zijn  Karen  en 
Sven Bruyland zaakvoerder. 
In onze nieuwbouw in het Beneluxpark in Kortrijk stellen we een 75-tal medewerkers tewerk, 
waaronder laboratoriumtechnologen, klinisch biologen, chauffeurs, … 
We wensen ons team verder te versterken met een:  
 
 

Medisch Laboratorium Technoloog 
 
Jouw job? 
 
Je staat samen met je collega-MLT’ers in voor de dagelijkse verwerking van medische stalen en het 
onderhoud van onze innovatieve apparatuur.  Je voert voornamelijk opdrachten uit op de afdeling 
microbiologie.  
 

 Je voert kwantitatieve en kwalitatieve analyses uit.  

 Je staat in voor een correcte interpretatie en registreert je resultaten. 

 Je bedient en onderhoudt de technische apparatuur en staat in voor de technische validatie 
van de resultaten. 

 Sporadisch help je ook bij het uitpakken van de stalen en de registratie ervan in ons 
labosysteem. 

 Je werkt onder leiding van de klinisch biologen  
 
 

Jouw profiel? 
 

 Je hebt je diploma bachelor Medische Laboratorium Technologie (MLT) behaald. 

 Ervaring in de microbiologie is een groot pluspunt maar we staan zeker open voor 
pasafgestudeerde kandidaten! 

 Je hebt een analytische geest en werkt punctueel en methodisch volgens ons 
kwaliteitssysteem.  

 Collega’s omschrijven je als positief ingesteld en collegiaal. Je houdt ervan om zowel 
zelfstandig als in team te werken. 
 

 
Wat kan je verwachten? 
 

 Een voltijds contract onbepaalde duur (38u/week) met een wisselend repetitief uurrooster. 
Deeltijds werken (80%) is mogelijk. 

 Een aantrekkelijk verloningspakket bestaande uit een bruto maandsalaris aangevuld met 
maaltijdcheques, premies voor avond- en weekendwerk, een eindejaarspremie. 

 Dagelijks soep, de mogelijkheid om een middagmaal te nuttigen aan een sterk gereduceerd 
tarief, en wekelijks gratis fruit. 

 Aandacht voor permanente scholing on-the-job. 



 
 

  

 

 

 Een heel moderne werkomgeving met veel licht en ruimte.  

 Vlot bereikbaar (vlak bij de E17) 
 
Zin om te werken in een vooruitstrevend, familiaal en collegiaal team? 
 
Bezorg je cv via karen@bruyland.be . We behandelen je kandidatuur snel en vertrouwelijk. 
 
Meer weten? Neem contact op met Karen Bruyland (apothekeres-bioloog en zaakvoerder) via 056/22 
68 82. 
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