Vacature
Klinisch bioloog-microbioloog binnen het laboratorium klinische biologie
Onze-Lieve-Vrouw ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove
Het Onze-Lieve-Vrouw Ziekenhuis wil een patiëntgericht, lokaal verankerd ziekenhuis zijn met een
internationale reputatie in specifieke zorggebieden. Onze activiteiten concentreren zich op drie
campussen (Aalst, Asse en Ninove) van waaruit gecentreerde en geïntegreerde multidisciplinaire zorg
wordt aangeboden.
Om ons team klinisch biologen te versterken, zijn wij op zoek naar een gedreven en enthousiaste
arts/apotheker specialist klinisch bioloog met bijzondere interesse in de medische
microbiologie.
Uw functie
U staat, samen met de andere stafleden microbiologie, in voor de dagelijkse organisatie van de dienst
microbiologie (bacteriologie, infectieuze serologie, moleculaire biologie, infectiepreventie), de validatie
van de analyses en de consultatieve dienstverlening naar clinici zowel telefonisch als via zaalrondes.
U neemt deel aan diverse overlegmomenten binnen het ziekenhuis en aan het wachtsysteem binnen
microbiologie. U werkt samen met alle stafleden van het klinisch laboratorium om de doelstellingen
van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
Als kandidaat dient u te voldoen aan volgende voorwaarden:








U bent houder van het diploma van arts of apotheker en van een erkenning of machtiging tot het
uitoefenen van de klinisch biologie met bijzondere bekwaamheid in de microbiologie.
Ervaring binnen een microbiologisch laboratorium is een pluspunt.
Erkenning als medisch microbioloog is een pluspunt.
Houder zijn van het diploma master in de ziekenhuishygiëne is een pluspunt.
U bent enthousiast, resultaat- en servicegericht, met aandacht voor de organisatie en coördinatie
van uw afdeling.
U beschikt over leidinggevende en management capaciteiten, bent communicatief sterk en
plichtsbewust.
U hebt kennis van het kwaliteitssysteem (ISO, BELAC) binnen het laboratorium.

Ons aanbod
U komt terecht in een aangenaam en collegiaal team van klinisch biologen met plaats voor
persoonlijke groei. De functie is bij voorkeur voltijds, met een contract als zelfstandig arts/apothekerspecialist.
Interesse?
Indien gewenst kan u bijkomende informatie inwinnen bij apr. An Boel, diensthoofd microbiologie,
an.boel@olvz-aalst.be of 053/72.47.85 of bij Dr. P. Meeus, laboratoriumdirecteur,
peter.meeus@olvz-aalst.be of 053/72.46.06.
Stuur uw motivatiebrief samen met uw cv uiterlijk op 30 april 2022 via mail naar dr. Wim Jorissen
(medisch directeur), wim.jorissen@olvz-aalst.be en apr. An Boel (klinisch bioloog).

