Universitair Laboratorium Brussel
Dokter / apotheker bioloog – dienst medische chemie
LHUB-ULB rekruteert een dokter of apotheker gespecialiseerd in klinische biologie voor de dienst
medische chemie.
LHUB-ULB is een laboratorium met meerdere campussen dat analyses klinische biologie verricht voor
de 5 universitaire Brusselse ziekenhuizen die verbonden zijn met de ULB
(Erasmus ziekenhuis, UVC Brugmann, UMC Sint-Pieter, Universitair Kinderziekenhuis Koningin
Fabiola (UKZKF), Instituut Bordet). Het voert jaarlijks meer dan 18 miljoen analyses uit en behoort tot
de top 5 van de Europese universitaire ziekenhuislaboratoria. Een deel van de activiteiten kreeg het
certificaat ISO 15189. Het accreditatieproces wordt momenteel naar het hele laboratorium
uitgebreid.
Het laboratorium beschikt over geavanceerde apparatuur. Zijn dokters- en apothekers-biologen
geven gespecialiseerd advies aan hun confraters clinici en vervullen een belangrijke rol. Onderwijs en
onderzoek zijn andere belangrijke functies van het universitair laboratorium.

Voornaamste taken









Communicatie met de clinici;
Supervisie werk technologen;
Validatie resultaten;
Opvolging kwaliteitscontrole;
Controle en ondertekening protocollen;
Deelname aan de wachtdienst;
Onderzoek en ontwikkeling: oppunstelling, klinische studies van nieuwe biologische markers;
Academische activiteiten: deelname aan de omkadering van stages, aan de vorming en het
onderwijs.

Profiel




Uitgesproken interesse in medische chemie en kwaliteitsborging;
Teamgeest, dynamisch, zin voor verantwoordelijkheid, wetenschappelijke interesse;
Vaardig in organisatie.

Toelatingsvoorwaarden




Vereist diploma: dokter of apotheker gespecialiseerd in klinische biologie;
Pluspunten: erkenning RIA, ervaring in medische chemie;
Talen: Nederlands / Frans / Engels.

Aanbod
 Een verrijkende en gevarieerde functie in een universitaire werkomgeving met een menselijk
gezicht;
 Een taalpremie vanaf het slagen voor het Selorexamen;
 Een tussenkomst in de kosten voor het openbaar vervoer;
 Maaltijdcheques, wetenschappelijk verlof, zorgen aan medische voorkeurtarieven in de
ziekenhuizen van het netwerk;
 Een technisch performante omgeving.
Modaliteiten




Informatie:
o Frédéric Cotton, diensthoofd
frederic.cotton@lhub-ulb.be - 02 435 20 20 / 02 555 51 56
o Pascale Wesel, verantwoordelijke HR
pascale.wesel@lhub-ulb.be – 02 435 20 13
Kandidatuurstelling: stuur voor 15/12/2016 uw cv en motivatiebrief naar job@lhub-ulb.be

