Vacature

Genk, 27 augustus 2022

Vacature apotheker/arts - klinisch bioloog
LABO RIGO is een modern medisch laboratorium dat dagelijks duizenden analyses uitvoert op bloed, urine en
faecesstalen, die afkomstig zijn van diverse opdrachtgevers uit de medische sector zoals huisartsen,
specialisten, drugcentra, dierenartsen, … Het laboratorium behoort tot een strategisch netwerk (Sonic
Healthcare BeNelux) van klinische laboratoria en prikcentra verspreid over heel Vlaanderen. Dankzij een sterk
doorgedreven automatisering en geavanceerde apparatuur rapporteren wij kwaliteitsvolle en betrouwbare
laboratoriumresultaten.
Functie
•
•
•
•
•
•
•
•

U zorgt voor een uitstekende kwaliteit en efficiëntie van de aangevraagde analyses.
U bent medisch eindverantwoordelijke voor de laboratoriumverslagen (afdelingsoverschrijdend).
U volgt de vormgeving van de rapportering strikt op zodat de gewenste overzichtelijkheid en een
optimaal gebruiksgemak gewaarborgd blijven.
Als klinisch bioloog legt U de normen van alle toegepaste kwaliteitscontroles vast.
Samen met het team van klinisch biologen bent U betrokken bij de dagelijkse leiding van het
laboratorium, dit op een innoverende manier.
U bent verantwoordelijk voor de opvolging van alle medische aspecten in het labo, inclusief medisch
advies.
Regelmatig overleg met de collega’s en artsen zorgt ervoor dat U geïnformeerd blijft over nieuwe
ontwikkelingen in alle disciplines van de klinische biologie, alsook over het kwaliteitssysteem en over
IT.
U werkt vlot samen met de laboranten die U constructief opleidt en begeleidt.

Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

U bent Arts of Apotheker Klinisch Bioloog
U hebt oog voor kwaliteit en gaat nauwgezet te werk.
U bent gemotiveerd om door te groeien in uw vakgebied binnen een stabiele, innoverende organisatie.
U bent zeer klantgericht en zorgt voor een empathische informatieoverdracht naar artsen.
U werkt graag mee aan de uitbouw van een laboratoriumnetwerk.
U bent sterk communicatief zowel naar de artsen als intern binnen het laboratorium.
U kan zelfstandig maar ook in teamverband functioneren.
U hebt belangrijke managementkwaliteiten.
Interesse in ICT is een belangrijk pluspunt.
U bent Nederlandstalig (kennis van het Frans en Engels zijn een pluspunt).
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Aanbod
•
•
•
•
•

Een voltijdse betrekking op zelfstandige basis in een stabiele organisatie die streeft naar uitstekende
kwaliteit van alle analyses.
Mogelijkheid tot persoonlijke en professionele ontwikkeling binnen uw vakgebied met behulp van de
modernste apparatuur.
Hoge betrokkenheid bij strategische beslissingen zoals investeringen, ontwikkeling van nieuwe
activiteiten,…
Een aantrekkelijk vergoedingspakket in overeenstemming met de functie.
De opportuniteit om op middellange termijn laboratoriumdirecteur te worden.

Contact
•

Stuur uw motivatiebrief en CV naar Apr. Biol. Patrick Debeuf: patrick.debeuf@laborigo.be
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