
 
 
 
Binnen Meander Medisch Centrum werken vele disciplines samen onder het motto "Steeds 
beter". Een ieder levert vanuit zijn deskundigheid en competenties een bijdrage aan het 
realiseren van de ambities van Meander. Goede patiëntenzorg, gastvrijheid en 
zorgvernieuwing staan bij ons hoog in het vaandel. 
  
De afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde vormt binnen Meander Medisch Centrum 
één eenheid. De werkzaamheden vinden plaats op de locaties Maatweg in Amersfoort, 
daarnaast  in Baarn, Nijkerk, Bunschoten-Spakenburg en Leusden. Binnen de eenheid 
werken ongeveer 160 medewerkers, bestaande uit onder andere radiologen, AIOS (arts 
assistenten in opleiding tot specialist), nucleair geneeskundigen, MBB ‘ers, medisch nucleair 
werkers en administratief medewerkers. 
De afdeling Radiologie & Nucleaire Geneeskunde vervult een belangrijke rol bij het stellen 
van de diagnose waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende onderzoeksmogelijkheden 
zoals CT, waaronder een dual source CT,  PET-CT, MRI, echografie, angiografie 
(interventiekamer) , een hybride OK,  gammacamera en SPECT-CT. Daarnaast wordt therapie 
gegeven met radiofarmaca en worden inspanningsonderzoeken verricht. De afdeling werkt 
volledig digitaal en beschikt over moderne apparatuur. 
Kortom: wij leveren technisch hoogwaardig werk in een dynamische omgeving waar 
voldoende ruimte is voor ontwikkeling van persoonlijke ambities. 
 
Ons primaire doel is het bieden van  professionele patiëntenzorg. Hierbij staan de Meander 
kernwaarden: betrokkenheid, deskundigheid en ambitie centraal. 
We verwachten van alle medewerkers dat zij, vanuit hun functie en kwaliteiten, hieraan een 
actieve bijdrage leveren. 
 
Wij zijn op zoek naar  
 

Medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundigen (MBB-ers)  
24 – 36 uur per week 
vacaturenummer 17/118 
  
Functie-eisen  
Wij zoeken enthousiaste, ambitieuze MBB’ers, die graag werken in een omgeving die 
continue in beweging is. Je werkt in teamverband maar weet ook eigen initiatieven te 
ontwikkelen. Je bent flexibel, patiëntgericht en je beschikt over goede contactuele 
eigenschappen. De patient staat binnen Meander centraal.  Professionaliteit en ontwikkeling 
binnen het vakgebied staan bij ons hoog in het vaandel. 
 
Je hebt een afgeronde in-service of MBRT opleiding als radiodiagnostisch laborant, met 
minimaal 1 jaar ervaring en voldoende ervaring met bucky werkzaamheden. 

Kennis van ICT-programma's als Windows, MS Office, RIS en PACS is een vereiste. 

Arbeidsvoorwaarden  
Het betreft een dienstverband voor de duur van een jaar, met zicht op een vast contract. 
Een specialisatie zoals angiografie, (PET-)CT of echografie is bespreekbaar. 
 
 



 
 
 
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuizen. De functie is ingedeeld in fwg 
45, met het daarbij behorende salaris van maximaal € 2.960,00 bij een volledig 
dienstverband. Bij het invullen van een specialisatie wordt fwg 50 toegekend, met het 
daarbij behorende salaris van maximaal € 3.363,00. 
 
Contactinfo  
 Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Hélène Geers of Maud 
Keltjens, teammanagers, via telefoonnummer 033 - 850 5050. 
 
Solliciteer via de website van Meander Medisch Centrum, www.werkeninmeander.nl .  
Je kunt tot 15 juli  a.s. reageren op deze vacature.  

 


