Medisch laboratoriumtechnoloog, Mechelen

De Diensten voor het Bloed van Rode Kruis-Vlaanderen verzamelen, bewerken en distribueren bloed en bloedproducten naar de ziekenhuizen. Samen met 650 personeelsleden streven we daarbij naar een performante
interne organisatie én de ontwikkeling van een hoogwaardige kwaliteitscultuur. Zo garanderen we een correcte
dienstverlening aan onze verschillende klantengroepen. Als medisch laboratoriumtechnoloog op het centraal
labo bepaal je mee of een bloedgift veilig is voor de verdere bereiding van bloedproducten die Rode KruisVlaanderen ter beschikking stelt van de ziekenhuizen.
Functieomschrijving:








Als medisch laboratoriumtechnoloog voer je testen uit op bloed-, plasma- en bloedplaatjesdonaties, met het oog
op de vrijgave van bloedproducten voor bedeling aan de ziekenhuizen, volgens de voorgeschreven procedures en
met alle bijkomende administratieve taken;
Je voert testen uit in de domeinen hematologie, immuunhematologie, infectieuze serologie en NAT testen in een
hoogtechnologische, state-of-the-art geautomatiseerde laboratoriumomgeving. Ook het bijbehorend onderhoud
van de toestellen behoort tot je takenpakket;
Je engageert je - samen met je collega’s- om te werken in een ISO 15189 geaccrediteerd laboratorium, met het
oog op een continue efficiëntie- en kwaliteitsverbetering teneinde de klantenservice te optimaliseren;
Je documenteert je handelingen correct; je rapporteert mogelijke risico’s en gevaren en doet voorstellen voor
procesverbetering om deze risico’s maximaal te vermijden;
Je werkt mee aan validaties.
Jouw profiel:










Je beschikt over de erkenning Medisch Laboratorium Technoloog.
Je bent een dynamisch iemand met verantwoordelijkheidszin.
Je handelt efficiënt in alle situaties.
Je werkt precies en staat in voor de opvolging van procedures en normen.
Je kan zelfstandig werken, maar je werkt graag en goed in team en past je gemakkelijk aan.
Je werkt nauwkeurig en resultaatgericht.
Je bent integer, stressbestendig en blijft professioneel in alle situaties.
Je bent bereid te werken volgens een variabel uurrooster zodat de continuïteit van de medische dienstverlening
ten allen tijde gewaarborgd kan worden. Concreet betekent dit dat je kan ingezet worden in vroege, late en
nachtdiensten evenals op zaterdagen en feestdagen.
Ons aanbod:






Contract van onbepaalde duur (38 uur per week).
Marktconforme voorwaarden: overname van je relevante anciënniteit, eindeloopbaandagen, eindejaarspremie
met attractiviteitspremie en premies voor avond- en nachtwerk. Bijkomend bieden we je ook een verzekeringspakket (leven, overlijden, gewaarborgd inkomen) vanaf 25 jaar.
De nodige begeleiding en opleiding om je functie goed uit te oefenen.

Plaats van tewerkstelling:
Rode Kruis-Vlaanderen; Motstraat 42, 2800 Mechelen.

Interesse?
Solliciteer online. Gelieve je cv, alsook een motiverend schrijven bij te voegen.

