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Het Algemeen Medisch Laboratorium (A.M.L.) is al 10-tallen jaren een gevestigde waarde binnen de klinisch
biologie in België, dankzij de zeer uitgebreide waaier aan testen en analysemethoden, met oog voor een hoge
kwaliteit en betrouwbaarheid. A.M.L is met haar vestigingen in Antwerpen, Ardooie en Genk sterk vertegenwoordigd in Vlaanderen. Naast routine klinisch biologische analyses op humane en veterinaire stalen, heeft
de hoofdvestiging in Antwerpen ook een erkenning voor gerechtelijke analyses en een sterke specialisatie in
arbeidsgeneeskundige analyses. Daarnaast voert het labo ook analyses uit in het kader van klinische studies.
Ons enthousiast team van klinisch biologen in Antwerpen is op zoek naar een collega

Apotheker/arts - klinisch bioloog - chemie/core-lab
Functie
Je staat in voor de dagelijkse supervisie en management van de afdeling chemie (core-lab). Deze al sterk
geautomatiseerde afdeling voert een breed gamma aan analyses uit en verwerkt dagelijks de stalen van een
5000-tal aanvragen. Je zal medeverantwoordelijk zijn voor de implementatie van een nieuwe, hoogtechnologische automatenstraat.

Verantwoordelijkheden
Je staat in voor de dagelijkse dienstverlening en geeft medisch advies over laboresultaten aan huisartsen en
collega-specialisten.
Je denkt mee over de organisatie van het laboratorium en helpt de kwaliteit te verzekeren.
Je leidt een team van medisch laboratoriumtechnologen en je bent geëngageerd om de afdeling verder uit te
bouwen.
Je bent betrokken bij de implementatie en validatie van nieuwe en innovatieve technieken.
Je verzekert mee de continuïteit van het laboratorium en neemt deel aan de routine- en wachtregeling over
alle domeinen van de klinische biologie.

Profiel
-

Je bent afgestudeerd (of gaat binnenkort afstuderen) als arts- of apotheker-klinisch bioloog.
Je bent een teamplayer met aandacht voor de organisatie en coördinatie van uw afdeling.
Je beschikt over leidinggevende capaciteiten, bent communicatief sterk en plichtsbewust.
Je hebt kennis van het kwaliteitssysteem (ISO, BELAC) binnen het laboratorium.
Je beheerst het Nederlands (kennis van het Frans en Engels zijn een pluspunt).

Aanbod
Je komt terecht in een aangenaam en collegiaal team van klinisch biologen met plaats voor persoonlijke groei.
Een contract van onbepaalde duur als zelfstandig arts-specialist/apotheker. De functie is bij voorkeur voltijds (90%).

Hoe solliciteren?
Stuur je motivatiebrief en CV dan naar Apr. Biol. Marc Uytterhoeven: marc.uytterhoeven@aml-lab.be.
Voor bijkomende informatie kan u ook steeds met hem contact opnemen via 03/303.08.72.

