4 laboratoriumtechnologen (m/v) voor onze
wachtdiensten
(13-21 uur/21-8 uur en weekends en feestdagen)

Contract van onbepaalde duur van 38 uur per week
Om ons huidige team te versterken werft het LHUB-ULB 4 laboratoriumtechnologen (m/v) aan voor
onze wachtdiensten met een contract van onbepaalde duur vanaf de aanwerving.
Het LHUB-ULB is een geïntegreerd laboratorium met meerdere sites waar analyses worden
uitgevoerd op het vlak van klinische biologie voor de 5 Brusselse universitaire ziekenhuizen die
verbonden zijn aan de ULB (Jules Bordet Instituut, CHU Brugmann, Universitair Kinderziekenhuis
Koningin Fabiola, CUB Erasmus Ziekenhuis en UMC Sint-Pieter).
Het LHUB-ULB beschikt over hypermoderne apparatuur. De artsen en de in klinische analyse
gespecialiseerde apothekers van het laboratorium vervullen ook een belangrijke adviserende functie
en geven gespecialiseerd advies aan clinici van partnerziekenhuizen of externe ziekenhuizen.
Onderwijs en onderzoek nemen er een prominente plaats in.
Het LHUB-ULB voert elk jaar 18 miljoen analyses uit en kan rekenen op een team van 400
medewerkers. Het laboratorium is geaccrediteerd volgens de ISO15189-norm voor de drie
belangrijkste activiteitencentra.
Algemene functiebeschrijving:
Als laboratoriumtechnoloog voor de wachtdienst zorgt u voor de ontvangst, de analyse en de
interpretatie van de uitgevoerde analyses. Na een doorgedreven opleidingsperiode waarin we uw
polyvalentie willen ontwikkelen, zorgt u samen met het team voor de verschillende sectoren.
Uw belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:








U werkt met een specifiek uurrooster (13-21 uur/21-8 uur) en ook op zon- en feestdagen.
U ontvangt de stalen (bloed en biologische vloeistoffen) en zorgt voor de behandeling ervan vóór
de analyse;
U voert de analyses en de technische validatie ervan uit;
U staat gereed voor de klinische wachtdiensten van het ziekenhuis;
U zorgt voor de ijking en het routineonderhoud van de automaten;
U zorgt ervoor dat de procedures worden nageleefd;
U neemt actief deel aan het kwaliteitsproces van het laboratorium;



U werkt mee aan de toepassing van nieuwe technieken (meerdere lopende projecten gaan
specifiek over de wachtploegen).

Uw profiel:








U bent in het bezit van een bachelor laboratoriumtechnologie en van het visum en de erkenning
die verplicht zijn om de functie uit te oefenen;
U hebt gevoel voor communicatie en bent sociaal;
U kunt goed om met dringende zaken;
U bent nauwgezet en georganiseerd;
U hebt zin voor verantwoordelijkheid;
U kunt zelfstandig werken, maar werkt ook graag in team;
U legt de nodige flexibiliteit aan de dag die nodig is om een van nature gevarieerde activiteit
goed uit te oefenen.

Ons aanbod:
Wij bieden u een functie aan in een grote instelling met een uiteenlopend
verantwoordelijkheidsdomein, toegang tot de meest innovatieve technieken en een belangrijke rol in
de continuïteit van de zorgverlening binnen multidisciplinaire teams.
Naast een verloning die overeenkomt met uw ervaring bieden wij u premies die specifiek betrekking
hebben op uw wachtdiensten volgens het volgende barema:






Avonduren (van 19 tot 21 uur): + 20 %
Nachtdienst van maandag tot vrijdag en dagdienst op zaterdag: + 25 %
Zon- en feestdagen: + 100 %
Nachtdienst van zaterdag op zondag tot middernacht: + 125 % - na middernacht: + 125 %
Nachtdienst van zondag op maandag tot middernacht: + 125 % - na middernacht: + 25 %

Onze medewerkers kunnen ook rekenen op de volgende voordelen:






Maaltijdcheques van 7,30 euro per dag (deelname van de werknemer: 1,24 euro);
Een tussenkomst van 80 % in de verplaatsingskosten;
Een jaarlijkse attractiviteitspremie van 621 euro bruto (in verhouding tot de effectief geleverde
prestaties van het lopende jaar);
Een tweetaligheidspremie van 150 euro bruto per maand (voor een voltijdse baan) indien u
slaagt voor het Selorexamen;
In totaal 29 betaalde verlofdagen op basis van een voltijdse baan, bestaande uit:
o
o
o

20 wettelijke verlofdagen;
5 extralegale verlofdagen;
4 extralegale vakantiedagen;



Een uitgebreide dekking van medische zorgen binnen het Iris-netwerk voor uzelf en de leden van
uw naaste familie:

Ambulante zorgen:
o Vrijstelling van het remgeld;
o Terugbetaling van het forfaitair
honorarium voor klinische biologie;
o Vrijstelling van het forfaitair
honorarium voor radiologie;

Ziekenhuiszorgen:
o Vrijstelling van het remgeld;
o Vrijstelling van het supplement voor
een eenpersoonskamer;
o Vrijstelling van het moederkindsupplement;
o Vrijstelling van de vergoedingen voor
telefonie en televisie.

MODALITEITEN VOOR HET INDIENEN VAN DE KANDIDATUREN
Stuur uw kandidatuur (begeleidende brief, cv, visum en erkenning) naar onze Personeelsdienst via de
link 'Nu solliciteren'.

