Laboratoire Hospitalier Universitaire de Bruxelles- Universitair Laboratorium Brussel

Een arts / apotheker Bioloog resident
Dienst Hematologie

Het LHUB-ULB werft aan :
Een geneesheer of apotheker gespecialiseerd in klinische biologie in de Dienst Hematologie van het
LHUB-ULB.
De LHUB-ULB is een laboratorium met meerdere vestigingen die analyses voor klinische biologie
uitvoert voor de vijf Brusselse universitaire ziekenhuizen die verbonden zijn aan de ULB (Erasmus
Ziekenhuis, Universitair Verplegingscentrum Brugmann, UMC Sint-Pieter, Universitair
Kinderziekenhuis Koningin Fabiola, Jules Bordet Instituut). Om patiënten optimaal te kunnen
opnemen, heeft het drie opdrachten: technologische ontwikkeling, onderzoek en onderwijs, met
name in de Université Libre de Bruxelles (ULB). Het voert 18 miljoen analysen per jaar uit. Een deel
van de activiteiten zijn gecertificeerd volgens norm ISO15189* en het certificeringsproces wordt
uitgebreid.
Het laboratorium beschikt over hoogwaardige apparatuur. De artsen en apothekers-biologen
vervullen een belangrijke functie voor gespecialiseerd advies aan de clinici van de ziekenhuispartners
of anderen. Opleiding en onderzoek staan er op de eerste plaats.
.
De dienst
De dienst hematologie voert alle werkzaamheden van de specialiteit uit op een universitair niveau.
Hij omvat de sectoren hematologie, hemostase, cytologie en cytometrie. In het kader van de
opdrachten van de LHUB-ULB heeft de dienst tevens expertiseactiviteiten ; hij leidt
onderzoeksprojecten op het vlak van diagnose en preventie; hij neemt onder meer deel aan het
onderwijs aan de Geneeskundefaculteit van de ULB (bachelor- en masterniveaus).
Profiel
Geneesheer of apotheker bioloog met een tropisme voor routine en gespecialiseerde hematologie.
Ervaring in de hematologie is een pluspunt.
Vereiste kwaliteiten : communicatievaardigheden, nauwkeurigheid, flexibiliteit en beschikbaarheid.

Toegangsvoorwaarden

•

Apotheker / arts, gespecialiseerd in klinische biologie: in het bezit zijn van het diploma van
doctor in de geneeskunde of apotheker en voldoen aan de wettelijke formaliteiten met het
ook op het verkrijgen van zijn erkenning in de klinische biologie.

Aanbod
• Een verrijkende en gevarieerde functie in een universitaire werkomgeving met een menselijk
gelaat
• Een prestatiegerichte technische omgeving
• Carrièrevooruitzichten in een voortdurend evoluerend gespecialiseerd laboratorium
• Een tussenkomst in de kosten van openbaar vervoer
• Maaltijdcheques, wetenschappelijk verlof, zorgen tegen voordeeltarieven in alle
ziekenhuizen van het netwerk
Modaliteiten
Kandidatuurstelling: stuur voor 31/05/2018 uw cv en motivatiebrief via jobsite van onze
ziekenhuisen.
Elke aanvullende inlichting over de functie kunt u krijgen bij Dr B. Cantinieaux, hoofddienst
Hematologie (02/435 20 70).
* Accreditatie-certificaat BELAC n°613-MED /Site HORTA LHUB-ULB
Accreditatie-certificaat BELAC n°406-MED /Site Hallepoort LHUB-ULB
Accreditatie-certificaat BELAC n°245-MED /Site Anderlecht LHUB-ULB
Toepassingsgebied op aanvraag op het secretariaat van het laboratorium of op de BELAC
Website.

