
Medewerker Moleculaire Biologie 
 
Functieomschrijving 
AML is op zoek naar enthousiaste medewerkers voor de afdeling moleculaire om het team te versterken voor 
de opstart van het nieuwe COVID-laboratorium. 
 
Tot je dagelijkse takenpakket behoren onder andere: 
Alle praktische aspecten van het uitvoeren van moleculaire analyses: uitvoeren van staalvoorbereiding, 
DNA/RNA extractie, bereiden PCR mastermix, opvolgen amplificatie m.b.v. real time PCR technieken en data 
analyse op diverse analyseplatformen. 
Al deze taken worden vervuld met kennis en volgens de accreditatie norm ISO15189. 
 
Profiel 
Je beschikt over een Bachelor MLT met erkenningsnummer, Bachelor FBT of graduaat moleculaire biologie. 
Je hebt een bijzondere interesse in alle aspecten van de moleculaire biologie. Ervaring is een pluspunt, doch 
geen absolute vereiste, uitgebreide opleiding wordt voorzien. 
Je werkt zelfstandig en nauwkeurig en organiseert het werk in samenspraak met je collega’s en 
afdelingshoofden. 
 
Persoonsgebonden competenties: 

 Teamplayer 

 Resultaatgericht 

 Nauwkeurig 

 Sociaal 

 Flexibel 

 Stressbestendig 
 
Talenkennis: 

 Nederlands (zeer goed) 

 Engels (basiskennis) 
 
Aanbod: 
We bieden u een voltijdse betrekking aan voor onbepaalde duur op de afdeling moleculaire biologie, onderdeel 
van het klinisch laboratorium AML, Emiel Vloorsstraat 9, te Antwerpen. 
Uurregeling: 6u30-23u00. 
 
Solliciteren: 
Solliciteren kan via email naar Dr. Apr. Biol. Ina Benoy (ina.benoy@aml-lab.be). 
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Medisch Laboratoriumtechnoloog (MLT) A1 – ATG 
 
Functieomschrijving: 
Je bent verantwoordelijk voor het dagelijks correct en zorgvuldig uitvoeren van de laboratoriumanalyses 
binnen de afdeling ATG, alsook de rapportering van resultaten naar de verantwoordelijken. Kennis van 
chromatografische technieken en dit zowel instrumenteel als analytisch-technisch is een meerwaarde. Kennis 
van trouble-shooting,  methode-validatie, -optimalisatie en -implementatie is een zeker een pluspunt Hierbij 
worden de aspecten kwaliteit en dienstverlening naar onze opdrachtgevers niet uit het oog verloren. 
 
Profiel: 
Je bent Medisch Laboratoriumtechnoloog/Master in de Biomedische Wetenschappen met interesse in 
scheikunde/toxicologie. Vanzelfsprekend beschik je over de essentiële vaardigheden van een uitstekend 
laborant zoals zorgvuldigheid, nauwkeurigheid en flexibiliteit. Je kan zelfstandig, snel en accuraat analyses 
uitvoeren met oog voor kwaliteit en veiligheid. Tevens ben je kritisch en sta je open voor optimalisatie van 
bestaande/nieuwe technieken. Ervaring met een laboratorium-kwaliteitssysteem is een pluspunt, doch geen 
absolute vereiste. Interne opleiding is voorzien. 
 
Jobgerelateerde competenties: 

 Het staal behandelen (centrifugeren, verdunnen, verhitten, ...). Het analyseproces opvolgen en de 
gegevens registreren 

 De werkplaats en het materiaal ordelijk, net houden en desinfecteren Het afval afvoeren en vernietigen 

 De werking van de analysetoestellen controleren Het onderhoudsregister bijwerken. Storingen signaleren 

 De analyse-, reactietoestellen, ... en het staal naargelang de analyse voorbereiden (distilleren, verdelen, ...) 

 De productvoorraad opvolgen, bestellingen plaatsen, producten volgens hun houdbaarheidsdatum en 
bewaringsvoorwaarden opbergen 

 De stalen ontvangen en controleren, de datum, het tijdstip van de afname, de gegevens van de persoon 
met een zorgbehoefte, ... registreren 

 
Persoonsgebonden competenties: 

 Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit) 

 Omgaan met stress 

 Samenwerken als hecht team 

 Zin voor nauwkeurigheid hebben 

 Contactvaardig zijn 

 Leervermogen hebben 

 Resultaatgerichtheid 

 Regels en afspraken nakomen 

 Zelfstandig werken 

 Plannen (= ordenen) 
 
Vereiste studies: 
Prof. Bach. Biomedische laboratoriumtechnologie: medische laboratoriumtechnologie. 
 
Talenkennis: 
Nederlands (zeer goed). 
 
Werkervaring: 
Beperkte ervaring (< 2 jaar). 
 
Contract: 
Tijdelijke job (met optie vast) 
Voltijds 
 
Plaats tewerkstelling: 



AML 
Emiel Vloorsstraat 9 
2020 Antwerpen 
 
Aanbod: 
Arbeidsvoorwaarden conform de Belgische sectoriële normen. 
Maaltijdcheques van € 8/gepresteerde arbeidsdag met een persoonlijke bijdrage van € 1,09. 
Fietsvergoeding van € 0,23/km. 
Openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. 
Wanneer men met de wagen komt gelden de regels van het betreffende paritair comité. 
 
Solliciteren: 
Solliciteren kan via email naar Apr. Biol. Marc Uytterhoeven (marc.uytterhoeven@aml-lab.be) of Apr. Biol. 
Lisbeth Patteet (lisbeth.patteet@aml-lab.be). 
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Administratief Medewerker Pathologie Anatomie 

Functieomschrijving 
U wordt tewerkgesteld in een klinisch laboratorium geaccrediteerd volgens ISO 15189, waarbij o.a. het 
uitvoeren van volgende analysemethoden tot uw takenpakket behoren: 

 Assisteren van de medisch laboratoriumtechnologen 

 Staalvoorbereiding 

 Bijhouden van medisch archief 

 Archiveren van patiëntenmateriaal 

 Administratie en organisatie betreffende pathologie 

 Verzending en daarbij horende administratie verzorgen 
 
Profiel 

 Je hebt een volwaardige opleiding genoten van ten minste 3 jaar hoger onderwijs bij voorkeur met 
medische achtergrond 

 Je bent vertrouwd met de principes van een kwaliteitssysteem 

 Je beschikt over een courante computerkennis 

 Je bent stressbestendig en flexibel 

 Je bent klantgericht en hebt goede communicatieve vaardigheden 

 Je draagt kwaliteit hoog in het vaandel, werkt nauwgezet, bent plichtsbewust en hebt 
verantwoordelijkheidszin 

 Je kan probleemloos in teamverband met collega's samenwerken maar bent tevens bereid om volledig 
zelfstandig te werken 

 
Jobgerelateerde competenties 

 De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen en bestellingen plaatsen 

 Documentatiemateriaal voorzien, beheren en actueel houden 

 Medisch-administratieve informatie verzamelen over de dienstverlening van de organisatie 

 De conformiteit van de gecodeerde gegevens controleren 
 
Persoonsgebonden competenties 

 Samenwerken als een hecht team 

 Omgaan met stress 

 Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit) 

 Creatief denken (inventiviteit) 

 Regels en afspraken nakomen 

 Resultaatgerichtheid 

 Klantgerichtheid 

 Contactvaardig zijn 

 Leervermogen hebben 

 Zelfstandig werken 

 Zin voor nauwkeurigheid hebben 
 

Talenkennis 

 Nederlands (zeer goed) 
 
Werkervaring 

 Beperkte ervaring (< 2 jaar ) 
 
Contract 

 Tijdelijke job (met optie op vast) 

 Voltijds 
 



Plaats tewerkstelling 

 Emiel Vloorsstraat 9, 2020 Antwerpen 
 
Aanbod 

 Wij bieden een contract van bepaalde duur (6 maanden) met optie vast 

 Uurregeling: daguren tussen 07u15 en 17u30 
 
Uw contactpersoon 

 Mevr. Ingrid Neetens (ingrid.neetens@aml-lab.be) 
 
Wij nodigen u graag uit voor een gesprek. 
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