SYNLAB biedt een compleet gamma aan laboratoriumdiensten aan onder de vorm van medische,
diergeneeskundige en milieu-analyses. De SYNLAB-groep, ontstaan uit de fusie van Labco en Synlab, is met een
netwerk van meer dan 400 laboratoria de eerste Europese speler inzake menselijke klinische biologie en speelt
een belangrijke rol in de diergeneeskundige klinische biologie.
Via zijn teams van hooggekwalificeerde en geëngageerde medewerkers biedt SYNLAB een totaalpakket van
diensten op het vlak van klinische biologie, pathologische anatomie en diergeneeskundige biologie in heel de
regio Wallonië-Brussel en Vlaanderen. Het beschikt ook over internationale expertise in functionele en
nutritionele biologie.
Werken bij SYNLAB is voluit kiezen voor professionaliteit en kwaliteit binnen een innovatieve groep die
voortdurend in ontwikkeling is. Het is het engagement aangaan om gedegen en betrouwbare labodiensten aan
te bieden met een commercieel verantwoordelijke dynamiek.

In het kader van een vervanging voor een zwangerschapsverlof is SYNLAB België op zoek naar een

Tweetalige Dierenarts
Uw verantwoordelijkheden
In nauwe samenwerking met de directeur van het diergeneeskundig laboratorium en het diergeneeskundig
team draagt u actief bij tot het waarmaken van de ambitie van SYNLAB: dé referentie voor diergeneeskundige
labo’s worden. Uw hoofdverantwoordelijkheden zijn:
-

Professionele begeleiding en kwalitatieve knowhow bieden aan de klanten uit de veterinaire sector

-

Analyseresultaten interpreteren, valideren en doorsturen naar de dierenartsen

-

Cytologische uitstrijkjes interpreteren

-

Diagnostische ondersteuning bieden

-

Deelnemen aan de organisatie van marketingevenementen (congressen, beurzen, ...)

Uw profiel
-

Houder zijn van het diploma van dierenarts (geen specialisatie vereist)

-

Tweetalig Nederlands/Frans; basiskennis Engels

-

Relationele skills en teamspirit

-

Zin voor initiatief en service

-

Discipline en oog voor kwaliteit

Ons aanbod
U gaat aan de slag bij de leader in diergeneeskundige diagnostiek en evolueert mee binnen een internationale
groep die voortdurend in ontwikkeling is.
U zal beschikken over een overeenkomst voor een bepaalde tijd van 3 maanden vanaf augustus 2019 in het
kader van een zwangerschapsvervanging, flexibele werkroosters en een competitief salarispakket in
overeenstemming met uw competenties en ervaring. U wordt tewerkgesteld in Heppignies of in Luik
afhankelijk van uw woonplaats.
Bent u klaar om de uitdaging aan te gaan?
Mail uw cv en motivatiebrief in het Frans naar:
pascale.hansen@synlab.be
Uw kandidatuur wordt snel en strikt vertrouwelijk behandeld.

