
  

In het kort 

vacaturenummer : D.19.VC.MP.05 

sluitingsdatum : tot en met 30 april 2019 

 

Radiotherapeutisch Laborant, Leiden  

 

De functie 

Ben jij op zoek naar een uitdagende baan als radiotherapeutisch laborant in een bruisende omgeving? Sta jij aan 

het begin van je carrière of ben je juist toe aan een nieuwe stap? In beide gevallen is dit de baan voor jou. 

 

Voor de afdeling Radiotherapie zijn wij op zoek naar een radiotherapeutisch laborant. In deze functie lever je 

hoog complexe, multidisciplinaire zorg en werk je samen in een team van assisterend laboranten, 

radiotherapeutisch laboranten en seniorlaboranten. Daarnaast is er binnen het LUMC een aantal advanced 

practioners die nauw betrokken zijn bij de implementatie van nieuwe technieken op de werkvloer. Binnen onze 

afdeling zijn onder andere de volgende aandachtsgebieden te onderscheiden: Treatment, Pre Treatment Imaging 

(PTI), Treatmentplanning, Image Guided Radiotherapie (IGRT) en brachytherapie. Je start in eerste instantie met 

één of twee aandachtsgebieden, in dit geval Treatment en PTI, later kun je ontwikkelen binnen andere 

aandachtsgebieden. 

 

Het profiel 

Wij zoeken voor deze functie een enthousiaste collega die beschikt over hbo werk- en denkniveau en in bezit is 

van een diploma MBRT of het getuigschrift voor radiotherapeutisch laborant. Ook studenten MBRT die bijna klaar 

zijn met de opleiding worden uitgenodigd om te solliciteren. 

 

Het aanbod 

Je werkt in een dienstverband van 24 tot 36 uur per week. Ben je een nieuwe medewerker, dan krijg je in eerste 

instantie een aanstelling voor één jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Het salaris is afhankelijk van je 

opleiding en ervaring, en bedraagt maximaal € 3.099,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband (schaal 7, 

CAO UMC).  

 

Werken bij het LUMC  

In het Leids Universitair Medisch Centrum werken we continu aan het verbeteren van de patiëntenzorg. Wij 

investeren in baanbrekend, internationaal onderzoek en werken met de nieuwste apparatuur. Samen met onze 

artsen, gespecialiseerde zorgverleners, docenten, wetenschappelijke onderzoekers en ons ondersteunend 

personeel streven wij naar de hoogste kwaliteit op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en internationaal 

onderzoek. En hier hebben wij jou bij nodig! Je komt, als radiotherapeutisch laborant, te werken op de afdeling 

Radiotherapie van het LUMC. Deze afdeling vormt sinds 2015 samen met de afdeling Radiotherapie van het 

Reinier de Graaf (Delft) één geïntegreerde afdeling. Op onze gezamenlijke afdeling zijn 22 stafleden en 8 klinisch 

fysici werkzaam, waarbij door de zorginhoudelijke disciplines gerouleerd wordt over beide locaties. Door de 

grootte van de afdeling en de verschillende locaties zijn er veel ontwikkelmogelijkheden voor jou als 

radiotherapeutisch laborant. 

 



 

 

Meer informatie 

De uitgebreide vacaturetekst kun je vinden op www.werkenbijhetlumc.nl. Daarnaast kun je contact opnemen met 

mevrouw Cobi de Wilde, hoofdlaborant, afdeling Radiotherapie, telefoon 071 526 16 44. 

 

Solliciteren 

Wil je solliciteren, vul dan uiterlijk 30 april ons sollicitatieformulier in. Je kunt ook direct solliciteren via 

www.werkenbijhetlumc.nl. 

 

 

http://www.werkenbijhetlumc.nl/
https://lumc.recruitee.com/o/radiotherapeutisch-laborant-d19vcmp05/c/new
http://www.werkenbijhetlumc.nl/

