
Werken als Radiodiagnostisch Laborant 
aan de mooie zuid-oostkust van Zweden? 

De  ziekenhuizen in de provincie Kalmar zijn op zoek naar 

Radiodiagnostisch Laboranten die onze teams willen ver-

sterken. Er zijn al meerdere Nederlandse radiodiagnostisch 

laboranten werkzaam in onze ziekenhuizen. Het personeel 

op de afdeling voor radiologie van de ziekenhuizen in onze 

regio zien uit om nog meer Nederlandedse collega’s te ver-

welkomen. Is dit misschien jouw kans om de stap naar het 

mooie Zweden te maken?  

Kalmar is een mooie stad met ongeveer 70.000 inwoners en 

kent een rijke historie, is prachtig gelegen aan de Oostzee 

en heeft een sterke centrumfunctie voor de hele provincie. 

Kalmar is erg geliefd bij toeristen vanwege o.a. het Slot Kal-

mar en het idyllische eiland Öland, dat door middel van een 

enkele kilometers lange brug is verbonden met Kalmar. De 

stad is de afgelopen jaren al meerdere keren verkozen tot de 

beste zomerstad in Zweden. Het grootste ziekenhuis van de 

provincie ligt in Kalmar. Oskarshamn is een kleinere stad met 

ongeveer 30.000 inwoners en Västervik rond 50.000 inwoners 

ook beiden prachtig gelegen aan de Oostzee. 

Zie hier een korte film over de omgeving in onze provincie: 

https://www.youtube.com/watch?v=g0Z-8jMuQjs 

De afdelingen voor radiologie hebben moderne apparatuur. 

Ook is er een goede samenwerking tussen de ziekenhuizen 

om een goede service te kunnen geven.

Het leven in Zweden is aantrekkelijk en kent een zeer goede 

levensstandaard. Voor mensen met kinderen zijn er goede 

scholen en goede goedkope naschoolse opvang. 

De Zweedse schrijfster Astrid Lindgren (Pippi Langkous) 

komt ook uit deze omgeving waar ook haar films zijn gefimld 

in het idyllische landschap voor deze omgeving. Reeds me-

erdere Nederlanders zijn verhuisd naar dit mooie gebied in 

Zweden.

Wij willen onze teams versterken en zijn nu op zoek naar 

ambitieuze, enthousiaste collega’s die een bijdrage kunnen 

leveren aan de ontwikkeling op onze afdelingen radiologie 

in Kalmar, Oskarshamn en Västervik. De nieuwe collega past 

goed in het team, is flexibel en beschikt over goede com-

municatieve vaardigheden. 

Wat bieden wij?

Wij bieden een moderne werkomgeving aan in onze zieken-

huizen in de provincie Kalmar. De afdeling Radiologie heeft 

de beschikking over onder anderen meerdere moderne CT 

scanners, MRI-scanners, echokamers en een interventieka-

mer. Wij hebben een plezierige werksfeer en leuke collega’s. 

De aanstelling is op fulltime-basis..

Enthousiast?

Wij zijn heel benieuwd naar wie jij bent. Stuur jouw moti-

vatie aangevuld met je CV naar onze Internationale Office.  

inez.dekker@regionkalmar.se

Voor informatie over deze vacature maar ook de proce-

dure voor Nederlanders, werken in Zweden, kun je je rich-

ten tot de internationale office in Kalmar, Inez Dekker.                                                     

(Inez is ook Nederlandse en eerder werkzaam als radiodiag-

nostisch laborant) inez.dekker@regionkalmar.se
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