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Het Mariaziekenhuis is een modern, vlot te bereiken, NIAZ geaccrediteerd ziekenhuis in Pelt. Wij 
streven naar hoogstaande professionele zorgkwaliteit met een patiëntgeoriënteerde werking. Dag na 
dag geven meer dan 1000 medewerkers en 130 artsen het beste van zichzelf met zorg op maat. 
De dienst klinische biologie is op zoek naar een voltijds polyvalente klinisch bioloog met bijzondere 
interesse voor de klinische chemie. 

Functieomschrijving 

• U bent medeverantwoordelijk voor de dagelijkse supervisie en leiding van het klinisch 
laboratorium en specifiek voor de afdeling klinische chemie. 

• U bent medeverantwoordelijk voor het verzekeren van de continuïteit van het klinisch 
laboratorium en neemt deel aan de wachtdienst klinische biologie. 

• U bent bereid de activiteiten binnen de afdeling klinische chemie verder uit te bouwen. 
• U werkt mee aan het uitbouwen van het kwaliteitsbeleid en de verdere implementatie van de 

ISO 15189 accreditatienorm. 
• U bouwt sterke relaties uit met alle disciplines binnen en buiten het ziekenhuis en tevens met 

externe zorgverleners. 
• U fungeert als back-up voor de functies ziekenhuishygiëne en antibioticabeleid. 

Profiel 

• U beschikt over een diploma van arts of apotheker met specialisatie in de klinische biologie, of 
u bent laatstejaars klinisch bioloog in opleiding. 

• U hebt een brede algemene kennis in de klinische biologie, met een bijzondere interesse voor 
de klinische chemie.  

• U behaalde het masterdiploma ziekenhuishygiëne en het getuigschrift opleiding 
antibioticabeleid of bent bereid dit te verwerven. 

• U bent enthousiast, gedreven, communicatief en computervaardig. 

Aanbod 

• Wij bieden u een overeenkomst als klinisch bioloog op zelfstandige basis, binnen de 
bestaande associatie klinische biologie. 

• Wij bieden een uitdagende functie in een boeiende en gevarieerde, groene werkomgeving 
waarin u uw talenten kan ontplooien,  

• De effectieve startdatum is bespreekbaar, met uiterlijk ingang op 01/11/2020. 

Informatie en kandidatuurstelling 

• Graag uw sollicitatie en curriculum vitae via e-mail of schriftelijk richten aan: 
o Dr. Bafort Kristof, klinisch bioloog, kbafort@mznl.be 
o Dr. Rik Verroken, hoofdgeneesheer, rverroken@mznl.be 

• Voor verdere informatie kan u terecht bij: 
o Dr. Kristof Bafort, klinisch bioloog, 011 826 223 
o Dr. Katinka De Vreese, klinisch bioloog, 011 826 230 
o Dr. Rik Verroken, hoofdgeneesheer, 011 826 478 

 


