
 

                                                                                               

 
 

Radiodiagnostisch Laborant met interventie specialisatie(MBB-er) 
24-36 uur p/w | direct vast contract | Utrecht | Nieuwegein 

 
We gaan uitbreiden en daarom zoeken we nieuwe enthousiaste collega’s voor onze afdeling Radiologie, die 
zich graag inzetten in een omgeving die zich kenmerkt door een groot en gevarieerd spectrum aan 
beeldvormende onderzoeken, waar innovatie in de zorg hoog op de agenda staat.  
 
 
 
Wat ga je doen? 
Je gaat werken met state-of- the art apparatuur in een dynamische werkomgeving. Je werkt hierbij nauw samen 
met de interventie radioloog en assisteer je bij het uitvoeren van een diversiteit aan laagcomplexe en 
hoogcomplexe interventies, waaronder bijvoorbeeld intra arteriële trombolyses. Je doet alle werkzaamheden op 
het gebied van interventie maar we verwachten dat je ook mee rouleert op de andere plekken binnen de 
radiologie. Op de afdeling voeren we continu verbeteringen door, jouw input en creativiteit hierin zien we dan 
ook als een mooie aanvulling.  
 
Heb je nog geen specialisatie? Check dan ook deze vacature even: https://bit.ly/2vZKGgp 
 
 
Jouw profiel 
De kandidaten die wij zoeken herkennen zichzelf in onze ambities om koploper in Nederland te blijven. We 
stropen graag de mouwen op om hier actief een bijdrage aan te leveren. Vanzelfsprekend verwachten we van 
jou een professionele, patiëntgerichte en flexibele werkhouding. Je bent communicatief en sociaalvaardig en 
onder druk weet je de rust te bewaren en blijf je accuraat. Je voelt je thuis in een organisatie die continu in 
beweging is en innoveert om de beste patiëntenzorg te kunnen bieden. Je vindt het daarom ook belangrijk om 
te blijven werken aan je eigen ontwikkeling. 
 
Om voor deze functie in aanmerking te komen voldoe je aan de volgende eisen:  

 Diploma MBRT of bewijs van bevoegdheid Radiodiagnostisch laborant  
 Ervaring met Epic en/of Sectra is een pre. 
 Ervaring met interventieradiologie is een pre. 

  
 
Ons aanbod 
De functie is conform de ziekenhuis Cao ingedeeld in FWG 50. Dit betekent voor jou een salaris van maximaal 
€ 3.664,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek. Verder mag je het volgende verwachten:  
 

 Direct een vast contract 

 Parttime en fulltime contract mogelijk; 

 Zoveel mogelijk vaste vrije dagen voor parttimers; 

 Veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en opleidingsmogelijkheden; 

 Eindejaarsuitkering van 8,33%; 

 Een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden, waaronder korting op sporten, fietsregeling, ‘bring your own 
device’-regeling etc. 

 Goede bereikbaarheid van onze locaties 
 
 
Aangenaam! 
Het St. Antonius Ziekenhuis is het grootste niet-academische opleidingsziekenhuis in Nederland, met als 
klinische speerpunten: Hart, Longen en Kanker. We bieden (hoog)complexe zorg op meerdere locaties. Onze 
belangrijkste ambitie is het verlenen van de beste medische en verpleegkundige zorg & service. Goed 
opgeleide zorgprofessionals halen hiervoor dagelijks het beste uit zichzelf. Bij ons kun je werken met de 
nieuwste behandeltechnieken en apparatuur. Ruim 6.000 medewerkers zetten zich in voor onze missie Samen 
zorgen voor kwaliteit van leven.  

https://bit.ly/2vZKGgp


 
 
 
Beeldvormende Technieken 
De eenheid Beeldvormende Technieken bestaat uit de afdelingen Radiologie en Nucleaire Geneeskunde. Wij 
werken vanuit onze locaties Nieuwegein, Utrecht en Woerden. Daarnaast zijn er meerdere buitenpoli’s.  
Locatie Nieuwegein heeft twee interventiekamers, plus een hybride OK-kamer. Op locatie Utrecht wordt 
momenteel een interventiekamer gebouwd, waarbij het spectrum aan onderzoeken nog breder zal worden. 
 
Deze dynamische afdelingen kenmerken zich door een groot en gevarieerd spectrum aan beeldvormende 
onderzoeken. De afdelingen beschikken over verschillende onderzoekskamers, voor algemene radiologie, 
interventieradiologie, mammografie, echografie, Dexa, CT en MRI. We werken in het St. Antonius met Epic en 
Sectra. 
 
Wij zijn zeer betrokken bij onze patiënten doelgroep en vinden het belangrijk dat jij dat ook bent.  
Professioneel teamwerk, verbondenheid en collegialiteit typeert onze afdeling. Vanwege uitbreiding van het 
aantal interventiekamers zijn we op zoek naar laboranten met ervaring in interventies. 
 
Met een enthousiast, betrokken en ambitieus team werken wij samen aan onze ambities: optimale en 
innovatieve patiëntenzorg gericht op kwaliteit, veiligheid en resultaat en continu verbeteren.   
 
 
Informatie  
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met de teamhoofden: Lineke Berkelaar (locatie 
Utrecht) T: 088 320 8046 en/of Ellen Macco (locatie Nieuwegein) T: 088 320 8013. 
 
Wil je graag eerst eens een kijkje komen nemen op een van onze afdelingen? Bel ons gerust en we maken een 
afspraak met je. 
  
Solliciteren 
Ben je enthousiast geworden om bij ons te werken? Stuur ons uiterlijk voor 11 maart via de button op onze 
website  je motivatiebrief en cv en laat ons weten of jij past bij ons radiologisch team! 
 

https://werkenbijantonius.nl/vacatures/?search=radiohttps://werkenbijantonius.nl/vacatures/?search=radio
https://werkenbijantonius.nl/vacatures/?search=radiohttps://werkenbijantonius.nl/vacatures/?search=radio

