
 

 

Uiterste sollicitatiedatum 10-05-2019  

 
Physician Assistant (in opleiding) Medische 
Beeldvorming 

De vakgroep Medische Beeldvorming is op zoek naar een Physician Assistant (in opleiding). Ben jij 
degene waar wij naar op zoek zijn? Lees dan snel verder. 

 
Wat ga je doen? 

Als PA werk je in hoge mate van zelfstandigheid binnen een van de deelgebieden van de medische 
beeldvorming onder supervisie van radiologen en nucleair geneeskundigen. Samen met aios en 
laboranten werken we samen om tot kwalitatieve patiëntenzorg te komen.  
 
Je takenpakket wordt in overleg samengesteld en bestaat uit minimaal 1-2 deelgebieden binnen de 
medische beeldvorming. Deelgebieden betreffen: Abdomen radiologie, Cardiothoracale radiologie, 
Mammo radiologie, Musculoskeletale (MSK) radiologie, Neuro radiologie en Nucleaire geneeskunde 
De precieze invulling van de taken is afhankelijk van persoonlijke interesse en ambities, eerder 
verworven competenties en van de behoeften van de vakgroep. Voor de opleiding tot PA zijn 2 
opleidingsplaatsen geaccordeerd (mogelijk een 3e opleidingsplek). Aanvang september 2019, in 
tandem met HAN. 

 
Werkomgeving 

Het Zuyderland Medisch Centrum is gevestigd op twee hoofdlocaties (Heerlen en Sittard-Geleen) en 
beschikt over alle moderne modaliteiten. De vakgroep Medische Beeldvorming bestaat momenteel uit 
20 radiologen, 5 nucleair geneeskundigen, 1 Physician Assistant en beschikt over de A-opleiding voor 
arts-assistenten. 

 
Wie ben jij? 

We zijn op zoek naar een kandidaat die beschikt over:  

 Afgeronde HBO-opleiding in een aan de gezondheidszorg gerelateerde richting / Master 
opleiding PA.  

 Minimaal 2 jaar relevante klinische werkervaring op HBO-niveau.  

 Goede beheersing van de Nederlandse taal.  



 Een ondernemende persoonlijkheid; iemand die verantwoordelijkheid durft te nemen en de 
uitdaging wil aangaan om de functie verder inhoud te geven.  

 Goede communicatieve vaardigheden, enthousiasme en creativiteit, toepasbaar in een team.  

 Stressbestendigheid. 

 
Wat bieden wij? 

 In eerste instantie een tijdelijk dienstverband voor de duur van de opleiding. 

 Het betreft, na opleiding, een dienstverband voor onbepaalde tijd.  

 De arbeidsduur bedraagt 36 uur.  

 De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO ziekenhuizen.  

 De salariëring is overeenkomstig FWG functiegroep 50/55 (opleidingsduur) en FWG 
functiegroep 60 na succesvol afronden van de opleiding.  

 De werkdagen zijn maandag t/m vrijdag. 

 
Interesse? 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Drs I.J.M. Dubelaar, radioloog, via email 
i.dubelaar@zuyderland.nl of met mevrouw Drs. A.J. Muller, nucleair geneeskundige, via email 
aj.muller@zuyderland.nl. Telefonisch is Zuyderland Medisch Centrum bereikbaar via 088-4597777. 

 
Over Zuyderland Medisch Centrum 

Iedere dag wordt in het topklinische opleidingsziekenhuis, gevestigd op twee hoofdlocaties in Zuid-
Limburg (Sittard-Geleen en Heerlen), op hoog niveau excellente en innovatieve patiëntenzorg 
geleverd. 

 Aantal beschikbare bedden/plaatsen voor klinische capaciteit en 
dag/deeltijdbehandelingen Zuyderland Medisch Centrum: 1.023 

 Aantal klinische opnamen: 41.961 opnamen 

 Aantal eerste polikliniekbezoeken: 264.181 bezoeken 

 Aantal herhaal polikliniekbezoeken: 432.948 

 Aantal dagverplegingsdagen: 41.741 dagen 

 Aantal klinische verpleegdagen: 242.942 dagen 

 

Aanvullende informatie 

 

Het online screenen, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks kan deel uitmaken van de 

sollicitatieprocedure. 

 

Voor de meeste functies binnen Zuyderland wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) gevraagd. 

Voorafgaande aan een indiensttreding zal hierover nadere informatie worden verstrekt. 

 

 

Solliciteren 

 

Belangstelling voor deze functie kun je kenbaar maken middels het invullen van het digitale 

sollicitatieformulier via www.werkenbijzuyderland.nl  
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