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AZ Turnhout is een vooruitstrevend regionaal ziekenhuis dat een ‘Gast-huis’ wil zijn in de letterlijke 
betekenis van het woord.  Ons ziekenhuis telt 650 bedden, en met ruim 2000 medewerkers en 200 artsen 
zijn we ook meteen één van de grootste werkgevers in de Kempen. Momenteel bestaat het ziekenhuis 
uit twee campi (campus Sint Jozef en campus Sint Elisabeth).  Er is een masterplan voor de bouw van 
een nieuwe unieke campus. 

Wij willen de patiënten kwalitatief hoogstaande en gespecialiseerde zorg dicht bij huis bieden. 

Wordt u onze nieuwe collega ?  Wij zijn op zoek naar een  

 

 

 
 
 
Het betreft een voltijdse functie (statuut zelfstandige). 

 
Omschrijving 
 
Als klinisch bioloog bent u betrokken bij de dagelijkse leiding en supervisie van het laboratorium in al zijn 
facetten, maar staat u hoofdzakelijk in voor de ondersteuning van de dienst scheikunde.  
 

Profiel 
  

 U bezit een diploma geneesheer-specialist of apotheker erkend in de klinische biologie.  

 Het bezit van een doctoraat is een meerwaarde. 

 U heeft bijzondere interesse voor en ervaring in de scheikunde met subdisciplines de klinische chemie, 
immunochemie, fertiliteit en niet-infectieuze serologie (incl. autoimmuniteit).  

 U bent bereid mee te werken aan de uitbouw van een laboratoriumnetwerk binnen de Kempense 
ziekenhuizen. 

 U heeft de nodige leidinggevende eigenschappen om medewerkers te begeleiden en te motiveren 
binnen een verandercultuur. 

 U heeft de nodige communicatieve en collegiale eigenschappen om de aanvragende artsen te 
informeren en bij te staan in de keuze en  klinische interpretatie van laboratorium analyses. 

 U heeft de nodige algemene kennis van de hematologie inclusief immunofenotypering  en 
immunohematologie. 

 Kennis van en ervaring met het werken in een geïnformatiseerd en geaccrediteerd laboratorium is 
een pluspunt.   

 
Aanbod 
 

 Een voltijdse overeenkomst vanaf 01/01/2023 

 Een aangename en collegiale werksfeer binnen een team van 12 ervaren klinisch biologen  en een 
uitdagende, professionele werkomgeving die openstaat voor eigen initiatief.  

 Een geaccrediteerd ziekenhuislaboratorium met activiteiten in de microbiologie, infectieuze en niet-
infectieuze serologie, chemie, immunochemie, fertliteit coagulatie, hematologie incl. 
immunofenotypering, immunochemie, immunohematologie  en moleculaire biologie. 

 
Hoe solliciteren? 

Solliciteren kan via het online sollicitatieformulier tot en met  1 februari 2022.  Gelieve zeker je CV en 
motivatiebrief aan je sollicitatie toe te voegen. 

 
Inlichtingen zijn te bekomen bij : 

 Klin.Biol. Juul Boes, diensthoofd klinische biologie, tel. 014 44 40 82 

 Dr. Goedele Beckers, vertegenwoordiger van Paramarsa BV en medisch directeur, tel. 014/ 44 46 

67. 

https://jobpage.cvwarehouse.com/?companyGuid=588d29e6-7c84-4f07-a5bb-42d21e04445a&lang=nl-BE

