ZorgSaam Ziekenhuis is op zoek naar een:

Radiodiagnostisch Laborant
(Regio Zeeuws Vlaanderen, 24 tot 36 uur per week)

Jouw werkplek
Onze afdeling Radiologie beschikt over goed geoutilleerde onderzoekskamers waarin alle
modaliteiten vertegenwoordigd zijn, waaronder een 3T MRI scanner met de nieuwe patiëntbeleving
‘In-bore Experience’ en een mammograaf met tomosynthese . We zijn een moderne afdeling, volop in
ontwikkeling en beweging en volledig digitaal. Ons team bestaat op dit moment uit 6 radiologen en 50
medewerkers. Alle teamleden zijn ervaren professionals die hun vak goed verstaan Er heerst een
prettige werksfeer en onze ambitie is het leveren van kwalitatief hoogstaande onderzoeken en
innovaties. Jouw hoofdlocatie wordt Terneuzen, zo nodig word je ingezet op de andere twee locaties
in Hulst en Oostburg.

Jouw baan






Als laborant ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig verrichten van radiodiagnostische
onderzoeken;
Er wordt gewerkt met allround laboranten, aangevuld met verschillende specialisaties;
De afdeling heeft een spilfunctie, je werkt nauw samen met andere professionals, zoals
radiologen, medisch specialisten, OK, SEH en verpleegkundigen;
Je bent een belangrijke schakel bij het stellen van diagnoses en eventueel daaruit
voortvloeiende behandelplannen;
Je levert een bijdrage aan het opstellen van protocollen en participeert in werkgroepen.

Dit bieden wij






Een dienstverband voor onbepaalde tijd; werkuren minimaal 24 maximaal 36 uur per week;
Salaris minimaal € 2336,- en maximaal € 3490,- bruto per maand op basis van een 36-urige
werkweek. Inschaling conform cao ziekenhuizen, functiegroep 50 o.b.v. opleiding en ervaring;
Een eindejaarsuitkering van 8,33% maakt deel uit van de arbeidsvoorwaarden;
Doorgroei- en opleidingsmogelijkheden, zodat je niet stil blijft staan in jouw ontwikkeling;
Reiskostenvergoeding conform cao met als extra vergoeding de kosten voor reizen via de
Westerscheldetunnel of Liefkenshoektunnel.

Dit ben jij




Voor deze functie heb je minimaal het diploma Radiodiagnostisch Laborant, het Bewijs van
Bevoegdheid of het diploma MBRT. Ben je afstuderende in één van deze opleidingen, dan
nodigen we je graag uit ook te solliciteren. Een post-HBO opleiding is een pré;
Je hebt een servicegerichte houding waarbij je de patiënt vanuit een juiste en prettige
beroepshouding voorlichting en instructie geeft over het doel en de uitvoering van het
onderzoek;
Je vindt het leuk om in een hecht en enthousiast team samen te werken en het spreekt je aan
om mee te denken over de verdere ontwikkeling van de afdeling.

Informatie
Wil je meer weten over de functie? Aarzel niet en neem contact op met Madelon de Feijter,
leidinggevende radiologie via tel: 0115–688468 of Inez Dekker, leidinggevende radiologie via tel:
0115–677419

Overtuigd?
Solliciteer met je CV en persoonlijke motivatie o.v.v. vacaturenummer 2018158 per e-mail naar
solliciteren@zzv.nl
De vacature wordt tegelijkertijd in- en extern geplaatst, waarbij bij gebleken geschiktheid interne kandidaten een
voorrangspositie hebben ten opzichte van externe kandidaten.

