
 

  MBB-ers met MRI ervaring voor regio Utrecht 
Bij Annatommie mc vinden we dat bewegingsvrijheid een essentieel onderdeel is van het welzijn van 
de mens. Dat idee verbindt ons en motiveert ons om elke dag samen met de patiënt te werken aan 
herstel van bewegingsvrijheid.  Bij de diagnose en de behandeling wordt goed naar de patiënt 
geluisterd en in overleg wordt een zorgvuldige afweging gemaakt welke orthopedische behandeling 
het meest geschikt is. Radiodiagnostiek  speelt hierbij een grote rol. Annatommie beschikt over 6 
locaties, waarbij op iedere locatie radiodiagnostische beeldvorming wordt uitgevoerd in de vorm van 
röntgenopnames,  MRI scans en echo-onderzoeken. Het team radiodiagnostiek bestaat uit 12 
laboranten, die met veel enthousiasme veelal  op meerdere locaties zelfstandig de voorkomende 
werkzaamheden uitvoeren. Tevens beschikt Annatommie over volwaardige OK, verpleeg- en 
revalidatie afdelingen. 

Meer informatie over onze organisatie vind je op onze website www.annatommiemc.nl   

Ben jij de collega die wij zoeken? 
Wij zoeken gediplomeerde enthousiaste collega’s  met  interesse voor orthopedie en met MRI 
ervaring. Als je daarnaast ook accuraat, stressbestendig, flexibel bent en graag in teamverband 
werkt, dan is het plaatje helemaal compleet! 
Jouw kerntaken zijn: 

- Zelfstandig verrichten van MRI- en röntgenonderzoeken. 
- Het assisteren van radiologen bij echografie. 
- Op correcte en positieve wijze behandelen en begeleiden van patiënten. 
- Het mede verzorgen van correcte en adequate communicatie rondom de radiodiagnostische 

activiteiten richting belanghebbenden (orthopeden/overige artsen/patiënten).  
- Verrichten van administratieve en logistieke werkzaamheden gerelateerd aan de 

radiodiagnostiek.  

Wat bieden wij? 
- Werken in een moderne en prettige omgeving.  
- De mogelijkheid om deeltijd (minimaal 24 uur) of voltijds te werken.  
- Geen nacht-, weekend- en bereikbaarheidsdiensten, slechts incidenteel werken in de avond 
of op zaterdag.  
- Bouwen aan een dynamisch team in een platte organisatie.  
- Salaris conform cao-ZKN FWG 50 ( min. € 2.526 en max € 3.774) 



 
 
 
Solliciteren? 
Be je geïnteresseerd  stuur dan je CV en motivatiebrief naar Willy Rood-Admiraal, manager 
diagnostiek Annatommiemc, willy.rood@annatommiemc.nl  of bel  0880220646. 

Wil je een dagje bij  ons meelopen? Dat kan neem dan contact op met Willy. 


