
 

Nij Smellinghe is een modern, dynamisch en financieel gezond ziekenhuis, met 339 bedden 
in een verzorgingsgebied van circa 120.000 mensen. De dienstverlening is menselijk, 
vakbekwaam en doelgericht, waarbij de patiënt centraal staat. Wij leveren een hoge kwaliteit 
intra- en extramurale gezondheidszorg voor alle specialismen. Voor onze medewerkers zijn 
volop mogelijkheden zich te ontwikkelen in zowel het eigen vakgebied als in de persoonlijke 
ontwikkeling. Nij Smellinghe kent een goed sociaal klimaat, waar in een informele en goede 
sfeer met korte lijnen prettig wordt samengewerkt. 
 

Wij zijn per direct op zoek naar een ervaren 

MBB-er met echo specialisatie ( 32-36  uur) 

Het betreft een vacature voor de duur van een jaar. Bij goed functioneren zal het contract 
worden omgezet naar een aanstelling voor onbepaalde tijd. 

Op de afdeling Radiologie worden jaarlijks 90.000 verrichtingen gedaan. De afdeling is 
ingericht met de modernste apparatuur en omvat 13 onderzoekskamers waaronder 
echografie, computertomografie, nucleaire geneeskunde, mammografie, MRI, angiografie en 
hartkatheterisatie. Er is een echo-inloopspreekuur voor patiënten die worden doorverwezen 
via de huisarts. 

Het betreft een functie waarbij je wordt ingezet voor echografie met daarnaast alle allround 
werkzaamheden van de afdeling radiologie(o.a. bucky, CT, OK).  

Je past in ons profiel wanneer je in het bezit bent van bevoegdheid radiodiagnostisch 
laborant of een MBRT-diploma. Daarnaast heb je een post-HBO opleiding op het gebied van 
echografie afgerond. Je hebt ervaring met MSK-echografie. Je werkt zelfstandig, hebt 
incasseringsvermogen, kunt goed samenwerken en bent alert, stressbestendig, betrokken en 
communicatief vaardig. Je bent bereid om mee te draaien in avond- en weekenddiensten.  

Wij bieden je een prettige werkplek binnen een team dat volop in ontwikkeling is. De 
arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuizen; de inschaling vindt, afhankelijk van 
opleiding en ervaring, plaats in FWG 45 of FWG 50.  

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Lenie Wilms, hoofd afdeling 
Radiologie, telefoon 0512 588714.  

Wanneer je belangstelling hebt voor deze functie kun je tot en met  30 april 2017    
solliciteren via de solliciteren button in de betreffende vacature op onze website via de link 
https://www.nijsmellinghe.nl/5913/MBB-er-met-echo-specialisatie. 

Omdat veiligheid en vertrouwen belangrijk zijn in ons ziekenhuis, vragen we alle nieuwe 
collega’s om een geldige Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Dit is een voorwaarde 
voor aanname. 

 

 


