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Medisch Laboratoriumtechnoloog – Anatomo-Pathologie 

De dienst Anatomo-Pathologie is een inspirerende en dynamisch gedreven afdeling waarbij iedereen 

het beste van zichzelf geeft voor de juiste diagnose van onze patiënten. De afdeling bestaat uit 15 

artsen-specialisten, 3 wetenschappelijke medewerkers en 20 personeelsleden. Zo zijn we op zoek 

naar een gemotiveerde MLT-er die volop goesting heeft om op kwaliteitsvolle en heel 

verantwoordelijke manier hieraan bij te dragen. Naast de ‘klassieke’ laboratorium-eigen werktaken, 

verwachten we ook dat je de pathologen zult assisteren in het divers onderzoek van operatiestukken 

(‘macroscopie’). Indien dit op je lijf is geschreven, solliciteer dan snel! 

 

 Functie 

• Je staat in voor het vervaardigen van histologische preparaten (snijden en kleuren). 
• Je vervaardigt cytologische dunne-laag preparaten. 
• Je assisteert de patholoog-anatoom bij het versnijden van operatiestukken. 

 Profiel 

• Je bent in het bezit van een bachelordiploma in de medische laboratoriumtechnieken, en 
beschikt over een erkenning. 

• Je hebt een analytisch denkvermogen en bent betrouwbaar. 
• Je werkt nauwkeurig 
• Je beschikt over een groot inzetvermogen en bent stipt. 
• Je kan zelfstandig werken, maar ook goed in teamverband. 
• Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en bent leergierig. 
• Je bent bereid tot permanente bijscholing. 
•  
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 Aanbod: 
 

• Een voltijds contract (38u) van onbepaalde duur; 

• Verloning volgens barema met overname van relevante anciënniteit; 

• Mogelijkheid tot deeltijds telewerk; 

• Extralegale voordelen:  

o Aanvullend pensioenfonds;  

o Hospitalisatieverzekering, inclusief tegemoetkoming in ambulante zorgen in het UZ 

Brussel;  

o Verzekering gewaarborgd inkomen;  

o Tussenkomst in vervoersonkosten:  

▪ Volledige terugbetaling openbaar vervoer  

▪ Fietsvergoeding  

▪ Kilometervergoeding voor wagens  

▪ Mogelijkheid fietsleasing voor woon-werk verkeer  

o Verminderde tarieven in het bedrijfsrestaurant;  

o Toegang tot parking aan het ziekenhuis en afstandsparkings aan afrit 9 (Jette) en het 

researchpark in Zellik;  

o Toegang tot 'Benefits at Work'- personeelskortingen;  

o 27 vakantiedagen (pro rata);  

o Attractiviteits- en eindejaarspremie;  

 

Het UZ Brussel vormt samen met de Vrije Universiteit Brussel en Erasmushogeschool Brussel de 

Brussels Health Campus. Op deze campus, gelegen tussen afrit 9 van de Brusselse ring en het 

Laarbeekbos, zijn ook een kinderkribbe (volgens K&G-systeem), kinderopvang in de vakanties, een 

lagere school en een fitnesscentrum gelegen. 

 

 Interesse? 
Solliciteer online via https://www.uzbrusselwerkt.be/vacatures/viewjob/234455 

Met vragen kan je terecht op 02/801 24 26 

https://www.uzbrusselwerkt.be/vacatures/viewjob/234455

