
Radiodiagnostisch laborant 
36 uur per week / locatie Hilversum en Blaricum 

 
De afdeling 
De afdeling Radiologie bestaat momenteel uit een Röntgenafdeling op beide locaties en een 
afdeling Nucleaire Geneeskunde op locatie Hilversum. Er wordt op beide locaties een 7 x 24-
uurs service verleend. De afdeling beschikt over ongeveer 30 onderzoekskamers, die zijn 
voorzien van de modernste apparatuur, waaronder een PET-CT, twee CT’s, twee MRI’s, een 
hybride OK en een interventiekamer op de afdeling. De grootte van de afdeling bedraagt over 
twee locaties ongeveer 90 fte en bestaat uit laboranten, assistenten en administratief 
medewerkers. De maatschap Radiologie bestaat uit 15 artsen die nauw betrokken zijn bij de 
afdeling, met veel kennis tot op sub-specialistisch niveau. De afdeling is continu actief met 
nieuwe ontwikkelingen. Optimale patiëntenzorg, kwaliteit, vernieuwing en 
resultaatgerichtheid zijn hierbij belangrijke pijlers. In 2015 is een eigen PET-CT in gebruik 
genomen en in 2016 is een high-end hybride OK opgeleverd. In 2017 wordt het 
multidisciplinaire mammacentrum verder uitgebreid. Hier hebben we de beschikking over 
een mammograaf met tomosynthese, een dedicated bioptietafel voor stereotactische ingrepen 
en echografie. Als je kiest voor onze afdeling Radiologie, kies je ervoor in een dynamische 
werkomgeving te werken. Je bent niet bang voor veranderingen, sterker nog, je draagt hier op 
een positieve manier zelf jouw steentje aan bij. 
 
De functie 
Als (gespecialiseerd) radiodiagnostisch laborant ben je allround op beide locaties inzetbaar 
en verricht je alle voorkomende taken op de afdeling Radiologie. Je bent verantwoordelijk 
voor het zelfstandig verrichten van (specialistische) diagnostische onderzoeken en je 
assisteert bij diverse interventies. Angio-interventies, echografie, MRI en nucleaire 
geneeskunde vinden we zulke specialistische onderzoeken, dat je hiervoor een (post-HBO) 
vervolgopleiding nodig hebt. Verder hebben we op onze afdeling diverse werkgroepen, zoals 
digitalisering, kwaliteit en werkbegeleiding. Ontwikkeling gedurende je loopbaan vinden we 
binnen Tergooi en op de afdeling Radiologie erg belangrijk. Er zijn dan ook goede 
mogelijkheden tot bij- en nascholing. Onregelmatigheid- en bereikbaarheidsdiensten maken 
deel uit van je werkzaamheden. 
 
Het profiel 
De belangrijkste competenties die wij van jou vragen zijn vakkundigheid, zelfstandigheid en 
flexibiliteit. Vanzelfsprekend beschik je over goede contactuele eigenschappen, ben je 
patiëntgericht en wil je je graag verbeteren. Je kunt goed in teamverband werken en je hebt 
een positieve inbreng in het team. Je bent trots op je vak en servicegerichtheid zie je als 
onderdeel van je werk. Ben jij in het bezit van het Bewijs van Bevoegdheid radiodiagnostisch 
laborant met stralingsbevoegdheid niveau 4 of het diploma MBRT en herken jij je in het 
profiel, dan maken wij graag kennis met jou. We vertellen je graag meer over wat de afdeling 
Radiologie jou te bieden heeft en horen graag van jou wat jij te bieden hebt. 
 
Het aanbod 
We beschikken over een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket met onder andere: 

 een eindejaarsuitkering van 8,33%; 
 deelname aan het pensioenfonds Zorg en Welzijn; 
 bedrijfs cultureel abonnement; 
 deelname aan collectieve zorgverzekering 

  
 
  



Fiscaal vriendelijke regelingen: 

 fietsregeling; 
 fitnessregeling; 
 communicatieapparatuur regeling; 
 uitruil reiskosten (woon-werk); 
 uitruil contributie beroeps- en vakvereniging 

  
Bovendien besteden we veel aandacht aan jouw eigen ontwikkeling in de vorm van een 
persoonlijk opleidingsplan. 
  
Tergooi is goed bereikbaar (zowel met het openbaar vervoer als met de auto) en medewerkers 
kunnen gratis parkeren bij het ziekenhuis. Je fiets kun je kwijt in onze beveiligde en 
overdekte fietsenstalling. 
  

Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuizen. 

De procedure en overige informatie 

Deze functie is, afhankelijk van ervaring en opleiding ingedeeld in FWG 50 of 55 met het 
daarbij behorende salaris van maximaal  € 3.774,-  bij een full time (36 uur) dienstverband. 
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mariska van Dijk of Joke van Gils, 
teamleiders afdeling Radiologie, tel: 088 753 39 07. 
Je kunt reageren tot en met zondag 7 mei, daarna zal de vacature gesloten worden. 
De sollicitatiegesprekken staan gepland op vrijdag(middag) 12 mei. 
 
Sollicitanten verzoeken wij te reageren via onze website www.tergooi.nl. Onder het kopje 
‘Werken en Leren’ vind je onze actuele vacatures 
 

http://www.tergooi.nl/

