MCH - MEDISCH CENTRUM VOOR HUISARTSEN
Maria Theresiastraat 63a
3000 Leuven
zoekt een klinisch bioloog
Vlotte en laagdrempelige dienstverlening op verwijzing van huisarts en specialist. Dat is MCH.
Het Medisch Centrum voor Huisartsen, met vestigingen te Leuven en Wezembeek-Oppem, ondersteunt de dagelijkse
huisartsenpraktijk via een aanbod op 3 pijlers: een polikliniek, waar diverse arts-specialisten consulteren en medische
beeldvorming voorzien is; een eigen labo; een platform voor vorming, netwerking en niet-medische dienstverlening
ter ondersteuning van huisartsen. De laboratoriumactiviteit van MCH situeert zich binnen de domeinen microbiologie,
hematologie en klinische chemie.
Wil jij als klinisch bioloog bijdragen aan degelijke patiëntenzorg, via kwalitatieve, betrouwbare en efficiënte laboanalyses en via een gerichte rapportering en advies aan de huisarts? Hou je van bruggen bouwen met de eerste lijn
en van directe communicatielijnen? Voel je je thuis in een ‘no nonsense’ omgeving waar men elkaar kent, waar een
professioneel team van laboratoriummedewerkers jou ondersteunt in je werkzaamheden? Dan is werken bij MCH
wellicht iets voor jou!

Wij zoeken momenteel een

Klinisch bioloog
Functie: ● Je bent medisch eindverantwoordelijke voor (een deel van) de laboratoriumresultaten. ● Je werkt op
verwijzing van huisartsen of specialisten werkzaam in onze polikliniek ● Je bewaakt dat laboratoriumanalyses
kwalitatief, betrouwbaar en efficiënt verlopen. ● Je neemt, samen met het team van klinisch biologen en de
laboratoriumdirecteur, de dagelijkse organisatie van het MCH-labo op. ● Je rapporteert aan de laboratoriumdirecteur.
● Je hebt oog voor kwaliteit, kwaliteitsverbetering en innovatie. Je maakt dit concreet in projecten of
procesoptimalisaties en je draagt dit uit binnen het team. ● Je maakt deel uit van het wachtsysteem over alle
domeinen van de klinische biologie.
Profiel: ● Je bent arts of apotheker klinisch bioloog met bijzondere interesse voor microbiologie en infectieuze
serologie. Ervaring/interesse in moleculaire technieken is een pluspunt

● Je werkt graag zelfstandig en in

teamverband. ● Je hebt een kwaliteitsgerichte ‘mindset’ en weet dit over te brengen naar anderen. ● Je
communiceert vlot en professioneel met huisartsenverwijzers, de klinisch biologen en de laboratoriummedewerkers.
Aanbod: ● Samenwerkingsovereenkomst onder zelfstandig statuut. ● Percentage tewerkstelling: bij voorkeur voltijds
doch kan in onderling overleg.
Interesse?: Bezorg je CV en motivatie bij voorkeur via email: vacatures@mchlvwo.be; schriftelijk t.a.v. Dr. Tom De
Baere, Maria Theresiastraat 63A, 3000 Leuven. Heb je nog vragen, dan kan je contact opnemen met de
laboratoriumdirecteur Eric De Schouwer (016/310173 – eric.deschouwer@mchlvwo.be)
Meer weten over MCH?: www.medischcentrumhuisartsen.be
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Sfeerbeelden en getuigenissen van collega’s?:
https://www.medischcentrumhuisartsen.be/documents/mch/jaarverslag.xml?lang=nl
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