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Cerba Healthcare groep, een groepering van laboratoria met hoofdzetel te Parijs is actief in zowat alle 
domeinen van de klinische biologie en investeert continu in nieuwe oplossingen voor onderzoek en 
ontwikkelingen. Dit sterk internationaal netwerk van medische laboratoria verleent zijn diensten in de 
eerste plaats aan artsen en hun patiënten, en helpt daarnaast de farmaceutische industrie bij de 
ontwikkeling van nieuwe en vooruitstrevende geneesmiddelen. 
 
Cerba Healthcare Belgium omvat 3 geaccrediteerde medische laboratoria: LBS in Anderlecht & Luik, 
CMP in Anderlecht en CRI in Gent. Naast routine klinische biologie, voert CRI ook analyses uit in het 
kader van klinische studies voor pharma, biotech en CRO’s wereldwijd, als laboratoriumresearch-
partner voor Cerba Research. Om ons team te versterken, zijn we voor onze vestiging in Gent op 
zoek naar een (m/v) : 
 

Klinisch Bioloog – Afdelingshoofd 
 
Verantwoordelijkheden 

• U bent verantwoordelijk voor de organisatie en adequate werking van uw afdeling en staat u 

in voor de interne en externe wetenschappelijke ondersteuning. 

o U draagt de technische verantwoordelijkheid over alle activiteiten binnen uw afdeling. 

o U bent verantwoordelijk voor de validate en implementatie van nieuwe testen. 

o U verschaft medische informatie over laboresultaten. 

• Als leidinggevende verzekert u een goede sturing, begeleiding en opvolging van uw 

medewerkers. U analyseert de werking van uw afdeling en brengt voorstellen aan ter 

verbetering. 

• U formuleert adviezen aangaande correctieve en preventieve acties in samenwerking met 

onze kwaliteitsafdeling. 

• U maakt deel uit van een team biologen en u rapporteert aan de Medisch Directeur  

 
Profiel: 

• U bent geneesheer - klinisch bioloog of apotheker - klinisch bioloog. 

• U beheerst het Nederlands en een kennis van het Frans en het Engels zijn een pluspunt. 

• U hebt een praktische en creatieve ingesteldheid en bent communicatief. U heeft een 

klantvriendelijke houding in de dagelijkse contacten. 

• U bent in staat medewerkers te coachen en te motiveren. 

• U bent resultaatgericht en u durft de nodige beslissingen te nemen. 

 
Aanbod: 

• U werkt in een modern medisch laboratorium met technische en complexe behoeften. 

• Een behulpzaam en professioneel team en de mogelijkheid om je eigen stempel te drukken 

op de activiteiten van het bedrijf. 

• U krijgt een gevarieerde job waarbij je met verschillende departementen werkt en meewerkt 

aan diverse opdrachten. 

• Ruimte voor initiatief – U werkt zelfstandig en krijgt de kans om zelf je meerwaarde te 

bewijzen.  

 

Geïnteresseerd? Stuur jouw cv en motivatiebrief naar Hélène Devulder 
hdevulder@cerbahealthcare.com of jobs@cri.be 
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