Medisch Laboratorium Technoloog flowcytometrie,
immuunhematologie, moleculaire biologie - Vac. 4283


Ziekenhuis: Middelheim



Functiegroep: Paramedici
Voor haar site ZNA Middelheim zoekt ZNA (ZiekenhuisNetwerk Antwerpen) een
Medisch laboratorium technoloog (MLT) - voltijds (38 u/week) - voor de
dienst MD Klinische biologie, afdeling flowcytometrie, immuunhematologie en
moleculaire biologie. ZNA biedt je een contract van onbepaalde duur, te starten
in onderling overleg.

Onze organisatie
ZNA is de grootste zorgverstrekker in België en staat voor toegankelijke en
kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Om dit te realiseren kunnen we rekenen op de
enthousiaste inzet van 6000 medewerkers. Deze medewerkers verzorgen dagelijks
ongeveer 5000 patiënten. Sinds begin 2004 groepeert ZNA 9 Antwerpse
ziekenhuizen: 3 algemene ziekenhuizen en 6 centra voor gespecialiseerde zorg aan
kinderen, ouderen en psychiatrische patiënten. Elk van deze sites biedt daarnaast
een ruim aanbod aan ambulante zorg (dagziekenhuis en polikliniek).

Taakomschrijving


Je voert analyses uit in het laboratorium, in de afdeling speciale hematologie:
flowcytometrie, immuunhematologie en moleculaire biologie. Je krijgt je
opdrachten van de klinisch biologen en afdelingshoofden



Je doet dit steeds op een vakkundige en nauwkeurige manier. Zo draag je bij tot
een optimale medische zorg.



Je werkt collegiaal samen met de MLT’s in het laboratorium.



Je werkt actief mee aan het globale kwaliteitssysteem.



Je bent bereid te werken in een wisselende uurregeling, ook gedurende de
weekends.

Functievereisten
Basiskennis:


Je bent in het bezit van een Bachelor diploma Medisch laboratoriumtechnoloog,
optie laboratorium- en voedingstechnologie, optie Medische laboratorium
technologie



Ervaring met flowcytometrie en/of immuunhematologie bepalingen zijn een
pluspunt



Je beschikt over een goede basiskennis van de gangbare informatica pakketten
(bureautica)
Vaardigheden en attitudes:



Je werkt zelfstandig, stipt en gestructureerd. Je kan je werk overdragen aan
collega’s



Je kan data analyseren en in hun context plaatsen



Verantwoordelijkheid schrikt je niet af



Je houdt steeds het hoofd koel en reageert adequaat in acute situaties



Je wil voortdurend bijleren en past je snel aan aan nieuwe technieken



Je bent een teamplayer



Je handelt steeds eerlijk en objectief en draagt het beroepsgeheim hoog in het
vaandel



Je blinkt uit in communicatie: zowel mondeling als schriftelijk, naar collega’s en
leidinggevenden.



Uiteraard herken je in onze ZNA-kernwaarden: met jouw klantgerichte en
positieve ingesteldheid hou je mee onze reputatie hoog. Je handelt op een
respectvolle manier, bent gemotiveerd en betrokken in jouw werk. Daarbij ben je
kostenbewust en resultaatgericht.

Ons aanbod
ZNA biedt een werkomgeving waarin je jouw talenten kan ontplooien. We stellen je
een gevarieerde loopbaan in het vooruitzicht in functie van je competenties en
interesses. Je kan rekenen op een evenwichtig samengesteld loonpakket waaronder
maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, terugbetaling woonwerkverkeer (op basis van sociaal abonnement) en toeslagen voor prestaties bij
weekend of nachtwerk.

Reageer zo spoedig mogelijk
Voor deze functie zal een selectiegesprek georganiseerd worden.
Solliciteer online via www.zna.be/jobs en voeg je motivatiebrief en CV toe als
bijlagen.
Je kandidatuur wordt op deze wijze opgenomen in de sollicitatieprocedure.
Voor meer informatie over de inhoud van de functie; neem gerust contact op
met Sarah Mahieu via het secretariaat van de labodirectie, tel. 03 / 280 48 36.
Meer informatie over ZNA vind je op: www.zna.be
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