Medisch laboratorium technoloog
Vacaturenummer: 6330
Locatie: ZNA Middelheim te Antwerpen
Afdeling/ Bedrijfseenheid: IVF-Andrologie laboratorium
Jobtime: 100% (38 uur/week)
Uurrooster: wisselende diensten
Contract: onbepaalde duur
Wil je samen met je collega’s garant staan voor kwaliteitsvolle zorg?
Handel jij steeds op een betrokken, respectvolle en klantgerichte manier?
ZNA zoekt een voltijds Medisch laboratorium technoloog voor het IVF-Andrologie laboratorium
van het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde (CRG).
Jouw uitdaging:



•
•
•
•

Je analyseert en bewerkt menselijke gameten (zaadcellen) als voorbereiding op medisch
begeleide voortplanting (MBV), o.a.
o analyse van zaadstalen
o opwerken van zaadstalen voor inseminatie
o invriezen van zaadcellen uit verse zaadstalen
o collecteren en invriezen van zaadcellen uit testiculaire biopten
Je werkt mee aan het beheer van de spermabank CRG Middelheim.
Je verzorgt de logistieke en administratieve ondersteuning van het IVF-Andrologie
laboratorium.
Je ondersteunt mee het kwaliteit managementsysteem van het IVF-Andrologie laboratorium.
De aan jou toevertrouwde taken voer je vakkundig en nauwkeurig uit ter ondersteuning van
een optimale medische zorg.
Je werkt collegiaal samen met de MLT’s van het IVF-Andrologie laboratorium.

Jouw troeven:
• Je hebt een Professionele Bachelordiploma in de biomedische laboratoriumtechnologie,
afstudeerrichting medisch laboratoriumtechnoloog en tevens een erkenning en een visum als
medisch laboratoriumtechnoloog.
• Een goede basiskennis van de gangbare informatica pakketten en kwaliteitssystemen (ISO en
JCI).
• Je hebt kennis van de Engelse en Franse taal.
• Je kan zelfstandig en gestructureerd werken, data analyseren en in hun context plaatsen.
• Je werkt stipt en ordelijk en kan je werk overdragen aan collega’s.
• Je kunt zelfstandig beslissingen nemen en plannen.
• Je kan verantwoordelijkheid dragen.
• Je bent stressbestendig en reageert adequaat in acute situaties

•
•
•
•
•

Je bent bereid tot continu leren en aanpassen naar nieuwe technieken.
Je bent een teamplayer.
Je handelt eerlijk en objectief.
Je gaat zeer strikt om met het beroepsgeheim.
Je bent in staat zowel mondeling als schriftelijk te rapporteren aan collega’s en
leidinggevenden.
• Je herkent jezelf in de 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.
Dit mag je van ons verwachten:





Prettig werkklimaat met erkenning en ondersteuning voor jouw ambities, inbreng en
creativiteit.
Een contract onbepaalde duur, te starten in onderling overleg.
Evenwichtig loonpakket met talloze extra’s (o.a. maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering,
terugbetaling woon-werkverkeer, enz.) en toeslagen voor prestaties voor weekendwerk.
Maar dat is lang niet alles! Ontdek hier alle voordelen van een job bij ZNA, want wij leggen je
als medewerker graag in de watten.

Nog vragen?
Meer info over de wervingsprocedure? Contacteer HR Rekrutering, op 03 234 40 28.
Meer weten over de functie? Contacteer Kathelijne Mangelschots, waarnemend hoofd IVFAndrologie labo, kathelijne.mangelschots@zna.be of dr. Ingrid Inion, medisch diensthoofd CRG,
ingrid.inion@zna.be

