
Radiodiagnostisch Laborant 

Omdat jij begrijpt dat topzorg mensenkennis vereist. 

Ben je toe aan een nieuwe uitdaging en omgeving? Wil je jezelf breder ontwikkelen? Of ben je 

gespecialiseerd MRI, CT, vaat- of echolaborant, maar wil je meer doen met je specialisme? Wij gaan 

graag met je in gesprek! 

Werken op de afdeling Radiologie van Franciscus Gasthuis & Vlietland betekent: werken in de leukste 
teams, werken met de modernste apparatuur én volop mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen! 
Patiënten kunnen in onze beide ziekenhuislocaties (Rotterdam en Schiedam) én in verschillende 
poliklinieklocaties terecht. In totaal hebben we ongeveer 25 onderzoekskamers, waaronder drie CT's, 
vier MRI's, zes digitale buckykamers, drie mammokamers, vijf echokamers en een 
angiokamer. Nucleaire Geneeskunde is ondergebracht in onze Schiedamse locatie, Franciscus 
Vlietland. Hier worden onder andere SPECT- scans gemaakt en werken we met een van de 
allernieuwste PET scans van Nederland! We zijn dus volop bezig met nieuwe ontwikkelingen! 

De functie 
Wat je als radiodiagnostisch laborant doet, weet je natuurlijk als geen ander! Maar nieuwsgierig ben 
je misschien wel naar waarom het zo leuk is om in ons ziekenhuis te werken? In de eerste plaats 
natuurlijk omdat de patiëntencasuïstiek zo uiteenlopend is! In de tweede plaats omdat er volop 
mogelijkheden zijn om je verder te specialiseren, bijvoorbeeld in de richting van CT, MRI, 
Mammografie, Echografie, Angiografie en interventie enz. In derde plaats omdat we volop bezig zijn 
met nieuwe technieken. En in de vierde, maar zeker niet in de laatste plaats, omdat we een heel leuk 
team hebben van laboranten, medisch nucleair werkers, ondersteuners en artsen. 

Jouw team 
Werken binnen de Radiologie betekent werken in een groot team van 150 collega's, dat klein voelt! 
Je gaat aan de slag op een van beide locaties, maar je staat er natuurlijk ook voor open om zo af en 
toe te rouleren én om je collega's in de poliklinieklocaties te helpen. Als team zijn we continu bezig 
met nieuwe ontwikkelingen. En gelukkig maar, want hier krijg jij energie van! 

Wij vragen 

 een enthousiaste collega in het bezit van het diploma MBRT of een voorloper hiervan; 
 heb je ervaring met een specialisme? Dan is dat mooi meegenomen!; 
 wat we nog veel belangrijker vinden? Passie voor je vak!; 
 je vindt je werk leuk en het werken in het ziekenhuis misschien nog wel leuker; 
 als collega ben je flexibel ingesteld, je helpt collega's wanneer nodig en je denkt graag mee 

over nieuwe ontwikkelingen binnen Radiologie; 
 en het contact met patiënten? Dat vind je een van de aller-leukste onderdelen van je werk!; 
 we vragen een VOG. 

Wij bieden 
Wij begrijpen dat niet alleen onze patiënten, maar ook onze collega’s het beste verdienen! Je wordt 
ingeschaald in FWG 50 (max. € 3.664,-) conform cao Ziekenhuizen én we bieden je: 

 een baan in een top(klinisch) ziekenhuis; 
 een jaarcontract met mogelijkheid tot verlening; 
 parkeren voor € 1,- per dag, maar de tram én metro stoppen ook voor de deur; 
 een extra vergoeding reiskosten (fiscale regeling); 



 een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden, zo kun je sporten met korting, kiezen voor 
extra vakantiedagen of je koopt een nieuwe fiets. 

En wist je dat: 

 wij jouw duurzame inzetbaarheid heel belangrijk vinden? Doe mee aan onze 
bootcamptrainingen, plan een stoelmassage, of spar over jouw toekomst met onze 
loopbaanadviseur! 

 de cultuur binnen ons ziekenhuis gericht is op mens en innovatie? En dat we ook snel 
schakelen en korte lijnen heel belangrijk vinden? 

Meer informatie & solliciteren 

Heb je nog vragen over de functie? Of wil je een keer meelopen op de afdeling? Trek de stoute 

klompen aan en neem contact op met Kitty Dudok - van Offeren, afdelingsmanager Radiologie & 

Nucleaire Geneeskunde, via telefoonnummer: 010-4616629. Liever via een berichtje via WhatsApp? 

Dat kan ook! Stuur onze recruiter Linda een bericht via: 06-57083314. Meer informatie over 

ons ziekenhuis vind je hier. 

Direct solliciteren? Klik op de groene sollicitatiebutton op deze pagina en stuur ons jouw cv en 
motivatiebrief. 

https://www.franciscus.nl/over-franciscus/zorg-van-generaties
https://www.franciscus.nl/werkenbijfranciscus/vacature/radiodiagnostisch-laborant

