
 
 

 
Het Zaans Medisch Centrum zoekt z.s.m.  
 

 
 
 
  
Voor het cluster Beeldvormende Technieken een  
 
  

Radiodiagnostisch Laborant M/V 
 

Voor gemiddeld 16- 36 uur per week 
 
Over het cluster  
Het cluster Beeldvormende Technieken (BVT) bestaat uit de afdeling nucleaire geneeskunde, 
radiologie, vaatlaboratorium en administratie met een formatie van circa 50 Fte. Daarnaast hebben we 
een buitenpoli (Saendelft) waar ook werkzaamheden worden verricht. Wij werken op de afdeling 
vanuit de lean-managementfilosofie. Dit betekent dat wij vanuit het perspectief van onze patiënten 
continue kijken hoe wij de kwaliteit, betrouwbaarheid en efficiency van de zorg kunnen verbeteren. 
Door de samenwerking met Siemens beschikken wij over de nieuwste apparatuur 
 
 
Over de functie 
Je bent een zelfstandig werkend professional binnen een multidisciplinair team dat onze patiënten de 
best mogelijke behandeling biedt. Je bent (na opleiding en training) allround inzetbaar binnen BVT. De 
werkbegeleiding aan leerlingen en stagiaires behoort ook tot jouw takenpakket. Binnen BVT bestaan 
voldoende ontplooiingsmogelijkheden om je verder te ontwikkelen op een specialisatie. Tevens krijg je 
de ruimte om congressen en symposia te bezoeken en cursussen te volgen. Je bent bereid alle 
voorkomende diensten mee te draaien. 
 
 
Over jezelf 
Je bent sterk patiëntgericht, waarbij je de uitgangspunten van de organisatie steeds voor ogen houdt 
Communicatief ben je sterk, met een gemotiveerde werkhouding. Samenwerken, zowel met je 
collega's als met andere disciplines, is op je lijf geschreven. Je bent flexibel inzetbaar, zowel in 
verschillende diensten als op de poli Saendelft. In je manier van werken ben je doelgericht, staat 
excellente service hoog in het vaandel en ben je altijd op zoek naar verbetermogelijkheden. 
Een bewijs van bevoegdheid MBB radiodiagnostiek, dan wel diploma MBRT is een vereiste, MRI en/of 
interventie ervaring een pre is.  
 
 



 
 
 
 
Wij bieden 
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuizen, waaronder een prima pensioenregeling. 
Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring, en bedraagt bij een fulltime dienstverband van 36 
uur per week maximaal € 3.363,- bruto per maand overeenkomstig FWG 50.  
Als opleidingsziekenhuis staat de ontwikkeling van de eigen medewerkers centraal en is er veel ruimte 
voor initiatieven. De informele cultuur en korte lijnen dragen bij aan een prettige en open sfeer.  
 
Informatie 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annemieke van der Meer, afdelingshoofd BVT., 
telefoon (075) 650 73 46. 
 
Heb je interesse om ons enthousiaste team te versterken, laat het ons dan uiterlijk 10 mei a.s.  weten. 
De vacature wordt tegelijkertijd intern en extern gepubliceerd, bij gelijke geschiktheid hebben interne 
kandidaten voorrang op externe kandidaten. 
 
Solliciteren  
Je kunt solliciteren via de onderstaande button. Volg de aanwijzingen en upload je motivatie en cv. 
 
Een pre - employment screening maakt deel uit van de selectieprocedure. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

  
 


