Medisch laboratorium technoloog
Ons ziekenhuis
Het AZ Jan Palfijn Gent is een algemeen openbaar ziekenhuis met 526 erkende bedden.
Wij zijn een sterke regionale speler en stellen meer dan 1.000 medewerkers en 135 artsen te werk.
Naast het vast zorgaanbod, investeert het ziekenhuis in welbepaalde specialismen en disciplines. De
voorbije drie jaar werd het ziekenhuis volledig vernieuwd. Onder meer onze verpleegafdelingen,
operatiezalen, raadplegingen en kritieke diensten steken in een nieuw jasje. In het gerenoveerde
ziekenhuis omringen wij onze patiënten met de beste, kwalitatieve zorg.

Jouw functie
Als medisch laboratorium technoloog op de dienst IVF, heb je onder meer volgende taken:
 Steriel werken
 Andrologie:
o Telling, kleuring en evaluatie van (donor)zaadcellen
o Bewerken van zaadstalen
o Extrageren van zaadcellen uit testiculaire biopten (TESE)
o Invriezen en ontdooien van (donor)zaadcellen
 Embryologie/celcultuur:
o Opzoeken, evalueren en bewerken van eicellen
o Uitvoeren van in-vitrofertilisatie (IVF) en Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie (ICSI)
o Evaluatie van delingsembryo’s en blastocysten
o Selectie en terugplaatsing van delingsembryo’s en blastocysten
o Invriezen en ontdooien van eicellen, delingsembryo’s en blastocysten
 Microscopie (stereomicroscoop, invertmicroscoop)
 Meewerken aan het kwaliteitssysteem
 Analyse en rapportage van resultaten

Jouw profiel
Diploma


Je hebt een erkend diploma van bachelor in de Medische Laboratorium Technologie

Ervaring


Ervaring in (humane) in-vitrofertilisatie of celkweek is een pluspunt.

Competenties









Je kan nauwkeurig en steriel werken
Je draagt verantwoordelijkheid en werkt kwaliteitsgericht
Je bent bereid om te werken in een variabel uurrooster met weekendwerk
Je kan goed in team werken en werkt nauw samen met collega’s, artsen en leidinggevenden
Je bent communicatief, patiënt- en klantvriendelijk
Je bent stressbestendig
Je bent resultaatgericht
Je respecteert het beroepsgeheim
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Ons aanbod
Wij bieden een contract van bepaalde duur (6 maanden, met kans op verlening), op weddenschaal
B1-B2-B3 (Bachelor).
Het gaat over een voltijdse tewerkstelling (38u) met onmiddellijke indiensttreding (met opzegtermijnen
wordt rekening gehouden).











Maaltijdcheques
Gratis hospitalisatieverzekering
Terugbetaling openbaar vervoer
Fietsvergoeding
20 wettelijke verlofdagen + 6 bonusdagen Jan Palfijn (voltijds)
Bedrijfsrestaurant
Vlotte bereikbaarheid
Mooie en groene omgeving langs de Gentse Watersportbaan
Volledig vernieuwd ziekenhuis
Mogelijkheid lidmaatschap sociaal fonds Sodigent (geboortepremie, Sinterklaasfeest,
kortingsacties,...)

Neem een kijkje op http://jobs.janpalfijn.be/troeven voor meer informatie over ons aanbod.

Solliciteer
Interesse om ons team te komen versterken?
Stuur ons dan vandaag jouw gegevens en motivatiebrief elektronisch door.

Heb je een bijkomende vraag?
Neem telefonisch contact op met Cel Werving en Selectie (09/224.71.91 - 09/224.71.92) of met de hoofdlaborant,
Frederik Mahieu (tel: 09/224.88.54; frederik.mahieu@janpalfijngent.be).

De selectieprocedure bestaat in eerste instantie uit een CV-screening en/of telefonische screening.

