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Coronavirus - COVID-19
Er gelden specifieke richtlijnen voor raadplegingen, functiemetingen, (dag)opnames en bezoek.
Bekijk de richtlijnen

Klinisch bioloog Hematologie Laboratoriumgeneeskunde
Referentie: 2027
Tewerkstellingspercentage : 100 %
Voor onmiddellijke indiensttreding of in onderling overleg
Reageren vóór 28/2/2021

Situering
De Universitaire Ziekenhuizen Leuven (UZ Leuven) beschikt over ongeveer 2000 bedden en
profileert zich als Europees centrum voor topgeneeskunde, ontwikkelingsgeneeskunde en
klinisch onderzoek. De dienst Laboratoriumgeneeskunde ondersteunt de zorgverlening
binnen UZ Leuven met een hoge klinische activiteit in de verschillende domeinen binnen
klinische biologie.
We zoeken een medisch staflid voor versterking van de dienst hematologie binnen
Laboratoriumgeneeskunde.

Wat je functie inhoudt
Je staat samen met de andere klinisch biologen hematologie in voor de dagelijkse
supervisie van de hematologische resultaten (celtellers, cytomorfologie, flowcytometrie,
hematologische biochemie, moleculaire diagnostiek)
Je participeert mee in een wachtsysteem volgens een beurtrol met de andere klinisch
biologen hematologie
Je krijgt de kans om je te verdiepen in de hematologie, in het bijzonder in de
hematologische biochemie, rode bloedcel pathologie en flowcytometrie.
Je werkt mee aan de verdere implementatie van laboratoriumautomatisatie.
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Je wordt betrokken in het onderwijs van de dienst Laboratoriumgeneeskunde met
begeleiding van studenten, co-assistenten en assistenten klinische biologie.
Je werkt mee in dagelijkse werking volgens de ISO 15189 vereisten.

Wat wij vragen
Je bent Arts of Apotheker Klinisch Bioloog of kandidaat-specialist in de klinische
biologie, met een bijzondere interesse in de hematologie.
Je hebt minimum twee jaar ervaring in de hematologie (als assistent).
Je bent bereid om eventueel bijkomende opleidingen te volgen.
Je hebt een sterke wetenschappelijke interesse; een doctoraat is een meerwaarde.
Je beschikt over goede leidinggevende capaciteiten en weet medewerkers te
stimuleren.
Je bent sterk op communicatief vlak en kan een goede brugfiguur zijn tussen diverse
disciplines
Je bent stressbestendig en hebt oog voor deadlines en prioriteiten.
Ervaring met projectmanagement is een meerwaarde.
Gedrevenheid, resultaatgerichtheid en zelfstandigheid zijn competenties die je typeren.

Wat wij bieden
Een uitdagende functie in een boeiende en complexe ziekenhuisorganisatie met veel
verantwoordelijkheid en ontwikkelingsmogelijkheden op professioneel vlak.
Een degelijk personeelsstatuut met talrijke extralegale voordelen.

Interesse?
Stuur uw sollicitatiebrief met curriculum vitae vóór 28/2/2021 naar UZ Leuven, t.a.v. de
hoofdarts prof. dr. Gert Van Assche via e-mail naar gert.vanassche@uzleuven.be en naar
Prof.dr. M.Van Ranst, medisch diensthoofd Laboratoriumgeneeskunde via email
marc.vanranst@uzleuven.be.
Voor meer informatie ivm deze vacature kan u contact opnemen met prof.dr.M.Van Ranst,
medisch diensthoofd Laboratoriumgeneeskunde, via secretariaat tel nr 016/34 70 19 .

Laatste aanpassing: 1 februari 2021
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