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Job Title: Laborant
Req ID 9101 - Posted 29/09/2017 - Administrative and technical staff - 100% - External - Faculty of Sciences - WE14 - Biomedical molecular biology
Over de UGent
De Universiteit Gent is een wereld op zich. Meer dan 8.000 personeelsleden zijn er dagelijks aan de slag in onderwijs en onderzoek, beheer en administratie,
technische en sociale voorzieningen, enz. Voor hen is de Universiteit Gent een logische keuze: het is een van de grootste, meest boeiende en toekomstgerichte
werkgevers van de regio. De Universiteit Gent telt 11 faculteiten en meer dan 100 vakgroepen, die in elk van de wetenschappelijke disciplines hoogstaande en door
onderzoek ondersteunde opleidingen aanbieden. De Universiteit Gent voert een actief gelijke kansen en diversiteitsbeleid en moedigt iedereen aan te solliciteren.
Voor de faculteit Wetenschappen zijn wij op zoek naar een voltijds laborant binnen de vakgroep Biomedische Moleculaire Biologie. Deze functie behoort tot de
functieklasse B, die de graden 4 t.e.m. 6 en de salarisschalen 4.1 t.e.m. 6.2 behelst.
Jouw opdracht
Je wordt tewerkgesteld binnen de BCCM/LMBP Plasmidecollectie (http://bccm.belspo.be/about-us/bccm-lmbp).
Over BCCM/LMBP
BCCM/LMBP maakt deel uit van de ‘Belgische Gecoördineerde Verzamelingen van Micro-organismen (BCCM)’, een multi-site, non-profit consortium van zeven
complementaire, dienstverlenende cultuurverzamelingen, gefinancierd en gecoördineerd door Federaal Wetenschapsbeleid.
BCCM/LMBP heeft als voornaamste opdracht plasmiden, microbiële gastheren, DNA-banken, … te bewaren en te verdelen. Hiertoe wordt wetenschappelijke expertise
met een kwalitatief hoogstaande dienstverlening gecombineerd, gewaarborgd door een ISO9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem.
BCCM/LMBP is geïntegreerd in het Laboratorium Biomedische Moleculaire Biologie (UGent) en het VIB-UGent Centrum voor Inflammatieonderzoek.
Als laborant voer je de laboratorium- en dataverwerkingstaken uit die nodig zijn om geavanceerde en kwaliteitsvolle diensten te waarborgen die tegemoetkomen aan
de behoeften van de klanten.
Je takenpakket
Je voert collectiebeheer-gerelateerde taken uit volgens de strikte eisen van het kwaliteitsmanagementsysteem:
DNA clonering
PCR
transformatie van bacteriën
plasmidezuivering en plasmide-analyse
in ontvangst nemen en uitsturen van biologisch materiaal aan klanten
dataverwerking
Je staat in voor het maken van de proefopstellingen, het opvolgen van de stock van de producten en reagentia, het bereiden, het bewaren, het controleren en
het vernietigen van alle reagentia en oplossingen nodig voor het uitvoeren van de analyses (volgens procedures en werkinstructies)
Je zorgt voor een nette werkplek
Je bouwt een elementaire en praktische kennis op van alle wetenschappelijke apparatuur die gebruikt wordt in het kader van de uit te voeren analyses, en je
past de toepasselijke instructies en procedures hieromtrent toe
Je kan voor een aantal toegewezen toestellen als toestelverantwoordelijke aangesteld worden
Je neemt deel aan de bijeenkomsten en werkzaamheden van BCCM/LMBP, zoals vastgelegd door de manager en de promotor.

Jouw profiel
Diploma
Je hebt het diploma van bachelor of een daarmee gelijkgesteld diploma in het domein van de biowetenschappen
Kennis / Ervaring
Je hebt praktische ervaring met gentechnologische en moleculair biologische technieken (praktijklessen en stage komen ook in aanmerking)
Kennis van Laboratory Information Management Systems (LIMS) is een meerwaarde
Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands
Je hebt een goede kennis van het Engels en een basiskennis Frans
Je hebt een goede kennis van MS Office (Word, Excel, …)
Vaardigheden en attitudes
Je bent gebeten door net en nauwkeurig werken en je hebt een arendsoog voor detail
Je geeft blijkt van teamspirit, verantwoordelijkheidszin, klantgerichtheid en motivatie
Je bent resultaatgericht, leergierig en flexibel
Je kan zowel in team als zelfstandig werken
Communicatieve en creatieve vaardigheden zijn een pluspunt
Algemene functie-eisen
Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
De lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt
Toelatingsvoorwaarden
Diploma van bachelor of daarmee gelijkgesteld diploma, in het domein van de biowetenschappen
Ons aanbod
Je wordt tewerkgesteld in een contractuele functie van onbepaalde tijd in functieklasse B met een verloning volgens salarisschalen 4.1 t.e.m. 6.2 afhankelijk van de
relevante ervaring.
Wedde aan 100 %: min. € 15.891,05 – max. € 30.897,78; geïndexeerde bruto maandwedde (aan 167,34 %): min. € min. € 2.216,01 – max. € 4.308,69
We bieden een boeiende job met een aantrekkelijke loopbaan, 38 dagen vakantieverlof, een fietsvergoeding, terugbetaling van je abonnement openbaar vervoer voor
woon-werkverkeer, een hospitalisatieverzekering, ecocheques en een ruim vormings- en opleidingsaanbod. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen kan
je vinden op onze website: http://www.ugent.be/nl/vacatures/personeelsvoordelen.htm
Selectieprocedure
De selectieprocedure bestaat uit een dossierselectie, een eliminerend geschiktheidsonderzoek en een eindselectie (incl. praktische proef). Het geschiktheidsonderzoek
en de testen zullen op bachelorniveau worden afgenomen. Je wordt bij elke stap in het selectieproces op de hoogte gehouden van je kandidatuur.
We vinden het belangrijk dat elke persoon in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven. Heb je een beperking? Geef ons vooraf een seintje via
09 264 34 36 zodat we de nodige aanpassingen kunnen voorzien.
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Voor meer informatie omtrent deze selectieprocedure kan je contact opnemen met de afdeling Werving en Selectie op het nummer 09 264 34 36. Voor meer informatie
in verband de functie-inhoud kan je contact opnemen met mevrouw Martine Vanhoucke op het nummer 09 331 38 43.
Interesse?
Bezorg ons uiterlijk op maandag 16 oktober om 23.59 uur de volgende documenten:
Je cv
Je motivatiebrief
Een kopie van je hoogst behaalde diploma (bachelor, master of volledig secundair onderwijs), indien je dit als UGent-medewerker bij je indiensttreding nog niet
hebt ingediend
Enkel indien je je diploma in het buitenland, met uitzondering van Nederland, behaald hebt: een gelijkwaardigheidsattest van NARIC
Dit kan online via deze toepassing. Zorg ervoor dat je alle gevraagde documenten oplaadt. Let op: stuur je sollicitatie niet via e-mail door, maar solliciteer
online via deze toepassing.
Aan de toelatingsvoorwaarden moet voldaan worden op de uiterste inschrijvingsdatum.
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