Laboratoire Hospitalier Universitaire de Bruxelles - Universitair Laboratorium Brussel
Een geneesheer-/apotheker-bioloog
Dienstverantwoordelijke - Dienst Microbiologie
Het LHUB-ULB werft aan:
Een voltijdse dokter of apotheker, gespecialiseerd in de klinische biologie, met een
mandaat van diensthoofd voor een termijn van vijf jaar (met mogelijkheid tot verlenging)
(m/v) in de dienst Microbiologie van het LHUB-ULB
HET LABORATORIUM
Het Laboratoire Hospitalier Universitaire de Bruxelles – Universitair Laboratorium van
Brussel (LHUB-ULB) is het gemeenschappelijke laboratorium voor klinische biologie van
vijf partnerziekenhuizen uit het Brussels Gewest (UMC Sint-Pieter, Jules Bordetinstituut,
Universitair
Kinderziekenhuis
Koningin
Fabiola,
UVC
Brugmann,
CUB
Erasmusziekenhuis).
Het laboratorium is momenteel verspreid over vier activiteitencentra in het Brusselse
Gewest.
Om de patiënten optimale zorgen te kunnen verstrekken, voert het drie taken uit:
technologische ontwikkeling, onderzoek en onderwijs aan de Université Libre de
Bruxelles (ULB).
De organisatie is gebaseerd op een geconsolideerde structuur en lokale laboratoria die bij
de partnerziekenhuizen instaan voor dringende onderzoeken en gepast inspelen op de
bijzonderheden van elk van die ziekenhuizen. Het laboratorium beschikt voor de hele
structuur over een gemeenschappelijke ISO 15189-erkenning.
DE DIENST
De dienst Microbiologie staat op universitair niveau in voor alle activiteiten binnen de
specialiteit. Hij bestaat uit de sectoren bacteriologie, parasitologie, mycologie, virologie,
infectieserologie en moleculaire microbiologie. In het kader van de opdrachten van het
LHUB-ULB voert de dienst ook deskundigenonderzoek uit binnen de domeinen die te
maken hebben met de controle van de ziekenhuisomgeving en met de controle van

bepaalde infecties in België (Nationale Referentiecentra). Bovendien werkt de dienst
samen met de referentielaboratoria voor aids (ARL en ARC) en voert
onderzoeksprojecten uit binnen de domeinen diagnostiek, epidemiologie en resistentie
tegen anti-infectiva. Tot slot neemt de dienst ook deel aan het onderwijs aan de faculteit
Geneeskunde van de ULB (bachelor en master).
PROFIEL
Het diensthoofd is verantwoordelijk voor de medische, pedagogische en administratieve
organisatie van de dienst, in overeenstemming met de strategie van de LHUB-ULB. De
kandidaat beantwoordt aan de functievereisten, met inbegrip van leiderschaps- en
communicatievaardigheden,
nauwgezetheid
en
integriteit,
en
zin
voor
verantwoordelijkheid, stressbestendigheid en het stellen van prioriteiten. Hij/zij moet
kunnen aantonen dat hij/zij minstens 10 jaar lang nadat hij/zij zijn/haar diploma van
dokter of apotheker-bioloog behaald heeft, continu een wetenschappelijke of klinische
activiteit in de microbiologie uitgeoefend heeft. Met succes een proefschrift verdedigd
hebben in een Belgische universiteit of de gelijkwaardigheid ervan verkregen hebben in
België is een pluspunt.
Praktische kennis van beide landstalen en het Engels vormen een troef.
HET LHUB-ULB BIEDT DE MOGELIJKHEID OM:
 in multidisciplinaire teams te werken en toegang te krijgen tot innoverende
technieken;
 wetenschappelijk en klinisch onderzoek te ontwikkelen en uw kennis door te
geven;
 deel te nemen aan de ontwikkelingsstrategie van het laboratorium, met inbegrip
van de externe betrekkingen;
 mee te werken aan het kwaliteitsmanagement;
 te communiceren met en advies te verlenen aan voorschrijvende artsen.
U krijgt een bediendecontract met een aantrekkelijk loon en extralegale voordelen,
(wetenschappelijk) verlof en de betaling van uw verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid.
INFORMATIE EN SOLLICITATIE
De kandidaturen (cv + sollicitatiebrief) moeten via de jobsites van onze ziekenhuizen in
het netwerk ingediend worden.
Voor meer informatie kunt u terecht bij professor Béatrice Gulbis, medisch directeur van
het laboratorium (Beatrice.Gulbis@lhub-ulb.be - +32 (0)2 435 20 00), of bij Géraldine le
Maire, hoofd van de personeelsafdeling (geraldine.lemaire@lhub.ulb.be - +32 (0)2 435 20
12)
Uiterste sollicitatiedatum: 31.10.2021

