“Ons leuk labo-team
staat eveneens
ten dienste van de
patiënt.”
Peter, labomanager
& ambassadeur

Ben jij respectvol, plichtsbewust en collegiaal? Dan spreek jij de GZA-taal! Op onze ziekenhuiscampussen krijgen je
ambities een échte kans en streven we naar een mooi evenwicht tussen je werk en je privéleven.

medisch laboratorium technoloog
Over de job
• J e werkt campusoverschrijdend voor de dienst klinisch laboratorium GZA.
• J e werkt zelfstandig en collegiaal in een ISO 15189 geaccrediteerde
omgeving.
• J e biedt ondersteuning bij administratieve taken.
• J e bent mee betrokken bij het onderhoud van toestellen.
• J e bent verantwoordelijk voor de correcte verwerking van de resultaten.
• J e communiceert met de aanvragers.
• J e denkt mee na over het verder ontwikkelen en verfijnen van de
dienstverlening en uitbouw van de dienst.
• J e denkt mee na over het mee ontwikkelen, opstellen, uitrollen,
ondersteunen, evalueren en opvolgen van dienstgerelateerde
kwaliteitsprojecten.
• Je biedt studenten en collega’s in opleiding actief ondersteuning.
• J e zorgt mee voor het onderhouden en uitbouwen van interne en externe
relaties en het nastreven van een nauwe samenwerking met andere
GZA-ziekenhuisdiensten en met andere ziekenhuizen, laboratoria,
leveranciers, instellingen, enz. in functie van bovenvermelde taken.
• Je krijgt een vast contract.
• J e voert zelfstandig de voorbereiding en de analyse uit van de aangeboden
stalen.

Over de werkuren
• J e werkt voltijds.
• J e werkt met een flexibel variabel uurrooster, ook nacht, weekend, zon- en
feestdagen. Inclusief nachtwerk van 21.15 uur tot 7.15 uur.

Over jou
• J e hebt een professionele bachelor medisch laboratorium technoloog.
• J e bent in het bezit van je erkenning en visum.
• J e bent bereid om campusoverschrijdend te werken.

Bekijk al onze vacatures op
www.werkenbijgza.be

• J e hebt een grote affiniteit voor technische onderzoeken.
• J e kan vlot omgaan met computers, je gebruikt dagelijks IT-toepassingen
om je te organiseren.
• J e bent leergierig en je hebt interesse in de snel evoluerende wereld van de
medische diagnostiek.
• J e hebt ervaring in en werkt graag aan kwaliteit van zorg.
• J e bent bereid tot bijscholing en opleiding.
• J e bent bereid te werken in shiften.

We zorgen voor jou
•m
 et een marktconform loon met overname van relevante werkervaring en
vergoedingen voor woon-werkverkeer en onregelmatige prestaties;
• e en attractiviteits- en eindejaarspremie en gratis hospitalisatieverzekering;
• 8 extra verlofdagen bovenop de wettelijke 20, ADV-dagen door 40-uren
werkweken;
• k ortingen op reizen, mode, ontspanningsmogelijkheden, media, elektro en
in diverse webshops via Benefits @ work.

Over ons
•G
 asthuisZusters Antwerpen bestaat uit drie ziekenhuiscampussen en tien
woonzorgcentra.
•O
 p onze ziekenhuiscampussen krijgen je ambities een échte kans en
streven we naar een mooi evenwicht tussen je werk en je privéleven.
•O
 p de campussen staan dagelijks zo’n 3 000 medewerkers en 400 artsen
klaar voor onze patiënten. Hoor jij er straks bij?

Interesse?
Stuur je cv en motivatiebrief naar jobsite@gza.be of bekijk al onze vacatures
op www.werkenbijgza.be.

