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Vacature MBB’er in de screening 

      

GEZOCHT! 
ENTHOUSIASTE  
MBB’ERS IN DE  

SCREENING  
 

16-32 uur 
(Voor de regio Venlo, Eindhoven of Maastricht)   

 
Als gediplomeerd radiodiagnostisch laborant van 
Bevolkingsonderzoek Zuid verricht je op verantwoorde wijze 
onderzoek naar borstkanker door middel van digitale 
röntgenopnames.  
 
Wat zijn de werkzaamheden? 
 Het maken van digitale röntgenopnames voor het 

bevolkingsonderzoek borstkanker; 
 Cliënten informeren over de werkwijze en de procedure; 
 Invoeren van de gegevens in het geautomatiseerd systeem; 
 Geven van een adviesbeoordeling en eventuele opmerkingen 

noteren voor de radioloog; 
 Deelnemen aan fotobesprekingen met de radioloog, 

intercollegiale kwaliteitstoetsingen en nascholingen. 
 
Wat vragen we van jou? 
 Een bewijs van bevoegdheid radiodiagnostisch laborante of 

een afgeronde opleiding MBRT; 
 Een flexibele instelling ten aanzien van werkdagen en 

reisafstanden; 
 Goede sociale en communicatieve vaardigheden; 
 Een grote mate van zelfstandigheid voor de uitvoering van 

het röntgenonderzoek; 
 Bereidheid tot reizen en in het bezit van een auto. 
 
Dit bieden wij: 
 Collegiale werksfeer in een open, informele organisatie; 
 Ruimte voor deelname aan projecten en meedenken over 

organisatie brede onderwerpen; 
 Een salaris in FWG 45: minimaal € 2.102,- tot maximaal       

€ 3.012,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 
36 uur per week; 

 Prima secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de cao-
ziekenhuizen waaronder een eindejaarsuitkering van 8,33%; 

 Een uitstekende reiskostenvergoeding van € 0,26 per 
kilometer; 

 Betaalde interne opleiding tot MBB’er in de screening; 
 Diensten grotendeels tijdens kantooruren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Mijn werk is uitdagend  
omdat ik altijd bezig ben met 
het maken van de perfecte 

mammografie. Heel 
belangrijk, want daarmee 

draag ik bij  
aan het redden van 

mensenlevens.” 
 
– MBB’er Bevolkingsonderzoek Zuid. 
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Meer informatie  
Het betreft een functie die start in de eerste helft van 2018, van 
32 uur per week, maar 16 uur behoort ook tot de mogelijkheden. 
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met 
Brigitta de Groen, regiomanager Maastricht/Venlo, via 
telefoonnummer 088 00 01 390. 
 
Herken je jezelf in dit profiel?  
Stuur je motivatiebrief en cv per e-mail naar: 
werken@bevolkingsonderzoekzuid.nl t.a.v. Juul 
Ebben/management assistente P&O.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


