Medisch Laboratoriumtechnoloog – Microbiologie –
Sector Infectieuze Serologie
De klinische biologie is een medische specialiteit die zich bezighoudt met het aantonen van
afwijkingen in bloed of andere lichaamsvochten aan de hand van laboratoriumtechnieken. Het
laboratorium klinische biologie staat de artsen bij bij het stellen van een medische diagnose, neemt
deel aan klinisch en wetenschappelijk onderzoek en fungeert als referentielaboratorium.
De infectieuze serologie wordt gebruikt om een infectie aan te tonen door het opsporen van
antilichamen die door contact met een pathogeen microorganisme gevormd worden. Deze
antistoffen kunnen gericht zijn tegen verschillende pathogenen zoals bacteriën, virussen of
parasieten. Het aantonen van antilichamen kan gebruikt worden voor het stellen van een diagnose
en om de immuniteit – verworven na infectie of na vaccinatie – tegen bepaalde aandoeningen op te
volgen.

 Functie
•
•
•
•

Je werkt als laboratoriumtechnoloog in het labo van de afdeling infectieuze serologie.
Je staat in voor pre-analytische, analytische en post-analytische werkzaamheden.
De analyses in deze sector omvatten de urgente en routine microbiologische analyses, en de
logistieke activiteiten hieraan verbonden.
Je bent verantwoordelijk voor de globale kwaliteit van de uitgevoerde analyses (van
ontvangen monsters tot en met de rapportage) en werkt volgens de richtlijnen van het
kwaliteitshandboek en de ISO15189 accreditatie norm.

 Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent in het bezit van het diploma Medische laboratoriumtechnologie of je bent
laatstejaars in deze richting, of je hebt een gelijkwaardig erkend diploma.
Ervaring in een klinisch laboratorium (microbiologie, infectieuze serologie) of met het
uitvoeren immunoassays is een pluspunt.
Je hebt een grondige kennis van het Nederlands en beschikt over basiskennis van het Frans
en het Engels.
Je hebt een analytisch denkvermogen en bent betrouwbaar.
Je werkt nauwkeurig en bent stressbestendig.
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.
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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/251031
Met vragen kan je terecht op 02/801 24 26

www.uzbrusselwerkt.be

