
 

 

Gezondheid is voor ieder mens één van de belangrijkste elementen voor een gelukkig leven. ZGT 

draagt bij aan de gezondheid van mensen in de vorm van preventie, diagnostiek, behandeling en 

verpleging. ZGT werkt aan continue verbetering en innovatie van zorg en biedt zijn deskundige 

medewerkers een stimulerende werkomgeving waar professionaliteit, samenwerking, opleiding en 

wetenschappelijk onderzoek centraal staan. Je vindt ons gastvrije, NIAZ-geaccrediteerde, ziekenhuis in 

Almelo en Hengelo. ZGT is gecertificeerd als Top Employer Cure & Care Nederland 2018. 

 

________________________________________________________________________________ 

Voor de afdeling Nucleaire Geneeskunde zoeken wij een  

 

Medisch nucleair werker (MR18-030) 
 
Jouw werkomgeving en functie 

 

De afdeling Nucleaire Geneeskunde in Hengelo is in 2017 compleet gerenoveerd en in het 

afgelopen half jaar uitgerust met volledig nieuwe apparatuur. Wij beschikken over een 

PET/CT, 2 SPECT/CT’s, een dedicated cardio camera en een eigen radiofarmacie 

laboratorium. 

Op de afdeling worden alle gangbare nucleair geneeskundige onderzoeken en therapieën 

uitgevoerd. Als medisch nucleair werker rouleer je met je collega’s over alle werkzaamheden 

op de afdeling. Je verricht nucleair geneeskundige onderzoeken, bereidt radiofarmaca en je 

assisteert de nucleaire geneeskundigen bij behandeling. Daarnaast zorg je ervoor dat de 

onderzoeksruimtes en de apparatuur op orde zijn, begeleid je leerlingen, stel je protocollen 

en werkinstructies op en verricht je kwaliteitscontroles. 
 
Jouw profiel 
 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, gemotiveerde en betrokken collega! 

Je beschikt over een HBO-MBRT diploma. 

Je hebt relevante werkervaring. 

Je bent communicatief vaardig. 

Je stelt de juiste prioriteiten en bent stressbestendig. 

Je bent nauwkeurig en stelt hoge kwaliteitseisen. 

Je bent gastvrij naar onze patiënten en je collega’s. 

Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken. 

Je bent bereid om studie en bijscholing te volgen. 

Je kunt je flexibel opstellen.  

 
Wij bieden  

 
De arbeidsovereenkomst is voor bepaalde tijd voor de duur van een jaar, met zicht op een vast 

contract. 
Het dienstverband kan zo spoedig mogelijk ingaan. 
Het aantal uren bedraagt 36 uur per week. 



Jouw salaris is ingedeeld in FWG 45 en bedraagt, afhankelijk van je ervaring, minimaal € 2.102,=  
(45-0) en maximaal € 3.012,= (45-12) bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband. 

 
De CAO Ziekenhuizen is van toepassing. 
 
Een voorwaarde voor aanstelling is dat de medewerker een Verklaring Omtrent Gedrag kan 

overleggen. 
 
Overige informatie  
 
Wij hebben deze vacature geplaatst op 23 maart 2018. Stuur je sollicitatie (uitsluitend per mail) vóór 
10 april 2018 naar mobiliteit@zgt.nl onder vermelding van het vacaturenummer MR18-030, ter 

attentie van Dionys Arends, Mobiliteit & Recruitment. 
Gerdien van Netten, unithoofd nucleaire geneeskunde, kan je meer informatie geven over deze 
vacature, telefoon 06 - 12961407. 
 

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 18 april 2018. 

mailto:mobiliteit@zgt.nl

