
 
 

Beeldvormende technieken 

 

Teammanager / Unithoofd Beeldvormende Technieken 

32 – 36 uur 

 

Datum: 14 april 2017 Vacaturenummer: 2017-107 

 

Voor onze bundel Beeldvormende Technieken zijn wij op zoek naar een teammanager/unithoofd die met 

haar/zijn warme persoonlijkheid, bedrijfskundige inzicht én doorzettingsvermogen de uitdagingen met verve 

aangaat. 

 

Beeldvormende Technieken 

De RVE’s Radiologie, Nucleaire Geneeskunde en Vaatlaboratorium vormen samen de bundel Beeldvormende 

Technieken. Met 27 onderzoekskamers voor Radiologie en zes onderzoekskamers voor Vaatlaboratorium 

verlenen we zorg & service aan alle patiëntendoelgroepen en afdelingen in het ziekenhuis. Daarnaast hebben 

we voor de Nucleaire geneeskunde het certificaat “PET/CT centre of excellence” waar we best trots op zijn!  

In één van de grootste imaging centres van Nederland werken in totaal 150 collega’s, waarvan 14 radiologen, 4 

nucleair geneeskundigen, 12 arts-assistenten en 100 paramedici. 

 

De functie 

Je bent als unithoofd Beeldvormende Technieken in collegiaal verband -met in totaal vier collega’s- de 

operationeel leidinggevende voor alle medewerkers van de RVE’s Radiologie, Nucleaire Geneeskunde en 

Vaatlaboratorium (140 fte). Drie unithoofden hebben als focus “zorg” en treden op als direct leidinggevenden 

voor de paramedici, waarbij de paramedici in drie groepen zijn verdeeld. Eén unithoofd heeft de focus 

“logistiek, service & dienstverlening” en treedt op als direct leidinggevende voor de groep 

servicemedewerkers. Naast deze verdeling heb je als unithoofd ook een aandachtsgebied waarvoor jij 

aanspreekpunt bent. Tevens werken jullie samen intensief aan de visie en ambitie van de RVE Beeldvormende 

Technieken.  

 

Binnen jouw “’focus” geef je direct leiding aan een team van ongeveer 35 fte. Je bent verantwoordelijk voor 

het waarborgen en optimaliseren van de kwaliteit binnen de RVE, de daartoe behorende bedrijfsvoering en de 

operationele aansturing van het team. Hierbij is de arbeidsinzet van medewerkers RVE-overstijgend 

georganiseerd. Ook lever je een belangrijke bijdrage aan de doorontwikkeling van het competentiegerichte 

organisatiemodel waarbij de inzetbaarheid op basis van de noodzakelijke competenties leidend wordt, inclusief 

een bij- en nascholingsmethodiek. Je zorgt voor een open en professioneel arbeidsklimaat zodat de kwaliteit en 

veiligheidsdoelstellingen worden behaald.  

 

Je ontvangt als unithoofd leiding van de manager bedrijfsvoering en de medisch managers Nucleaire 

Geneeskunde/Vaatlaboratorium en Radiologie.  

 

Het profiel 

Kennis en ervaring 

• Je beschikt over aantoonbaar HBO denk- en werkniveau, aangevuld met een relevante 

managementopleiding op post-HBO niveau; 

• Werkervaring binnen het specialisme Radiologie, Nucleaire Geneeskunde en/of Vaatlaboratorium is een 

vereiste; 

• Je hebt affiniteit met bedrijfskundige/cijfermatige vraagstukken; 

• Je bent kundig in het optimaliseren van (afdelingsoverstijgende) zorgprocessen/ werkafspraken vanuit 

ketenzorg perspectief; 

• Je hebt gedegen kennis en ervaring met coachend leidinggeven binnen het primaire zorgproces en bent 

een voorbeeld van “dienend leiderschap”; 

• Je hebt kennis van en ervaring met veranderingsprocessen. 

 

Persoonskenmerken en vaardigheden 

• Je beschikt over uitstekende leiderschapskwaliteiten zoals sturing geven en overtuigingskracht. Straalt op 

een natuurlijke wijze gezag uit, bent duidelijk in de communicatie en verwachtingen en spreekt mensen 

aan; 



 
 

• Je bent een coachend en dienend leidinggevende die in staat is zijn medewerkers te inspireren en te 

motiveren. Je hebt een mensgerichte houding door een grote luistervaardigheid, oprechte interesse in de 

ander en door vertrouwen uit te stralen; 

• Je zoekt continu verbinding en bent sterk gericht op samenwerking; 

• Je bent initiatiefrijk en proactief en blijft ook bij weerstand en tegenslag resultaatgericht en daadkrachtig; 

• Je werkt het beste in een omgeving met veel vrijheid en hebt een goed ontwikkeld organisatievermogen. 

Daarmee ben je in staat om op effectieve wijze doelen en prioriteiten te bepalen;  

• Je bent een sterke analyticus;  

• Je beschikt over organisatiesensitiviteit en gevoel voor interne verhoudingen; 

• En last but not least: je bent zeer patiënt- en kwaliteitsgericht. 

 

Wij bieden 

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband. 

Een uitdagende en afwisselende functie binnen een enthousiast team. Inschaling vindt plaats in functiegroep 

60 (maximaal € 4.303,- bruto per maand). De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuizen. 

 

Interesse gewekt? 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer H. Geraedts, Manager Bedrijfsvoering, mevrouw C. 

Hoekstra, Medisch Manager Nucleaire Geneeskunde en Vaatlaboratorium, of met de heer M. de Jong, Medisch 

Manager Radiologie. Zij zijn te bereiken via het secretariaat telefoonnummer 073- 553 2634. Je CV en 

motivatiebrief kun je tot en met 7 mei 2017 versturen via het online sollicitatieformulier. Een assessment 

maakt onderdeel uit van de procedure. 

 

Past de geschetste functie niet bij jou, maar ken je iemand of heb je iemand in je netwerk die wel in deze functie 

past? Geef gerust onze gegevens door en deel deze vacature. 

 

 

Jeroen Bosch Ziekenhuis 

 

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis richten we ons op het bieden van voortreffelijke zorg. Zorg die veilig en 

gastvrij is en waarin een open dialoog mogelijk is tussen zorgverlener en patiënt. Zorg die gegeven wordt in 

een stimulerende omgeving, waarin wij continu streven naar verbetering en kennisoverdracht. Bijvoorbeeld 

door onderzoek, samenwerking met andere zorgpartners en bedrijven en door het opleiden van jonge 

medische en andere professionals. Zorg waarbij gewerkt wordt vanuit één kerngedachte: Aandacht maakt ’t 

beter. 

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis uit ’s-Hertogenbosch is een groot STZ-ziekenhuis met ruim 760 bedden en 

ruim 4000 medewerkers. De 260 medisch specialisten zijn binnen het JBZ georganiseerd in de Bossche 

Specialisten Coöperatie (BSC). Het JBZ verzorgt samen met de BSC de medisch-specialistische zorg in de regio 

’sHertogenbosch en Bommelerwaard. Bijzondere aandachtsgebieden zijn minimaal invasieve (robot)chirurgie 

en ketenzorg. 

 

 

Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten. 

 

Onze correspondentie over het verloop van je sollicitatie versturen wij per email. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 


