
 

 

Medisch nucleair werker  

32 - 36 uur 

 

Functieomschrijving 

Wil jij als medisch nucleair werker ook werken in hét stadsziekenhuis van Amsterdam? 

Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega die zich kenmerkt door een enthousiaste, flexibele houding, 

iemand die aantoonbaar initiatieven neemt en nauwkeurig en stressbestendig is. Je beschikt 

daarnaast over goede communicatieve vaardigheden en bent iemand die verantwoordelijkheid 

neemt, goed kan samenwerken en kwaliteitsbewust is. 

Als MBB’er kom je te werken in een team dat bestaat uit drie nucleair geneeskundigen, tien MBB’ers 

en drie medisch administratief medewerkers. Onze Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) 

draagt tevens bij aan de opleiding van MBB’ers. 

In je functie word je uitgedaagd door actief oplossingen aan te dragen en nieuwe ontwikkelingen te 

implementeren voor onze afdeling. Je streeft continu naar verbetering en innovatie staat bij jou hoog 

in het vaandel. Je draagt hierbij actief bij aan de verdere uitbouw van ons state of the art PET 

centrum. 

Kortom een uitdagende functie waarin je veel van jezelf kwijt kunt en die volop mogelijkheden 

biedt voor jouw ontwikkeling en werkplezier.  

Werkomgeving 

Je zult deel uit gaan maken van een professioneel, eerlijk en hecht team. Je collega’s zijn 

vakspecialisten die zeer betrokken zijn bij de patiënten maar ook bij jou als collega. 

  

Binnen de Radiologie/Nucleaire Geneeskunde van OLVG, werken ruim 140 (locatie Oost) resp. 100 

(locatie West) medewerkers in een typisch Amsterdamse sfeer. Samen zijn zij verantwoordelijk voor 

ruim 270.000 verrichtingen per jaar, verdeeld over 23 onderzoekskamer (locatie Oost)  / 19 

onderzoekskamers (locatie West) onderzoekskamers. 

Binnen Nucleaire Geneeskunde West / Oost hebben we de beschikking overvier SPECT-CT’s,  één 

DEXA/botdichtheidsmeter en twee therapiekamers. Inmiddels is  locatie West ook uitgebreid met 

een ‘State of the Art’ Digitale Philips PET-CT. 

OLVG heeft meerdere locaties. Werken bij OLVG kan dan ook ‘werken op meerdere locaties’ 

betekenen. We kennen twee hoofdlocaties, te weten locatie Oost aan het Oosterpark en locatie 



West aan de Jan Tooropstraat. Je werkzaamheden zullen met name plaatsvinden op 1 van de 

locaties. 

Functie-eisen 

 Je bent in het bezit van een bewijs van bevoegdheid tot radiodiagnostisch laborant 

aangevuld met het diploma Medisch Nucleair Werker (SOANG), inservice radiodiagnostsich 

laborant aangevuld met module nucleaire geneeskunde of een diploma MBRT; 

 Je bent in het bezit van Stralingshygiëne niveau 4B; 

 Ervaring binnen de nucleaire geneeskunde is een pre, maar ook zeker leergierige MBB’ers 

zonder deze ervaring worden van harte uitgenodigd om te reageren; 

 Samenwerken, humor en het delen van kennis en kunde zijn belangrijke waarden voor jou. 

 Je blinkt uit in je collegiale, professionele en positieve houding. 

Wij bieden 

Je komt te werken in hét stadsziekenhuis van Amsterdam. Een werkomgeving waar jij jouw talent 

optimaal kunt ontwikkelen en in kunt zetten om samen – direct of indirect – onze patiënten de best 

mogelijke zorg te bieden. 

Het betreft een functie voor in eerste instantie de duur van een jaar. Bij gebleken geschiktheid en 

vacatureruimte, volgt een contract voor onbepaalde tijd. De CAO ziekenhuizen is van toepassing. 

Afhankelijk van je ervaring en opleiding word je ingeschaald in FWG-schaal 50, minimaal € 2.336,- en 

maximaal €3.490,- bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband (36 uur per week). 

Naast uitstekende   arbeidsvoorwaarden waaronder een goede reiskostenregeling conform de CAO 

Ziekenhuizen, een eindejaarsuitkering van ruim 8%, een persoonlijk levensfasebudget en 

vakantiegeld van ruim 8% hebben wij je ook interessante extra’s te bieden: kortingen op 

verzekeringen, korting bij diverse lokale ondernemers en nog veel meer. Wil je een van jouw 

arbeidsvoorwaarden inruilen voor een arbeidsvoorwaarde die beter past bij jouw eigen situatie? Dat 

kun je regelen via het OLVG Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden. 

Meer weten? 

Wil je meer weten, neem contact op met Sorna Shahbazi Fashtali, teamleider, bereikbaar onder 

telefoonnummer (020) 599 2219. 

Solliciteren 

Heb je interesse dan ontvangen graag voor maandag 10 december jouw sollicitatie via de vacature 

op www.werkenbijolvg.nl 

 

 

http://www.werkenbijolvg.nl/solliciteren/arbeidsvoorwaarden
http://www.werkenbijolvg.nl/

