Docenten Medische
Beeldvorming en
Radiotherapeutische
Technieken
Fontys Paramedische Hogeschool, Eindhoven
WO/Master | Tussen €2769 en €4892 | Schaal 10 t/m
11 | Regulier | Tijdelijk | 0,20 - 1,00 FTE | 8 - 40 uur

Ben jij die docent met kennis van MBRT en/of heb je kennis van
beeldvormende technologie? Dan zijn we op zoek naar jou!
Wil jij als professional mee werken aan nieuw onderwijs dat domeinoverstijgend is én
aansluit op ontwikkelingen in de technologie en de zorg?
Wat ga je doen?
Ten behoeve van onze opleiding MBRT zoeken wij docenten.
Als docent participeer je actief in onderwijs en onderzoek. Je hebt een rol in de
verdere uitbouw en ontwikkeling van de opleiding MBRT. Dit doe je samen met de
andere docenten binnen je team en in overleg met stakeholders uit het werkveld,
onderzoekscentra en industrie.
Je taken zijn onder andere:


Het verzorgen van onderwijs binnen de opleiding MBRT. Onderwijs bevat
hoorcolleges, werkcolleges en practica binnen zowel de voltijd als de duale
variant van de opleiding;



Het coachen van studenten bij hun competentie-ontwikkeling;
Begeleiden, ontwikkelen en beoordelen van toegepast praktijkgericht
onderzoek binnen de opleiding MBRT;
Het ontwikkelen en innoveren van het MBRT onderwijs van de toekomst;






Meedenken over inhoudelijke, organisatorische en strategische vraagstukken
binnen de opleiding.

Het exacte takenpakket krijgt vorm in overleg met collega-docenten uit de
onderwijsteams MBRT. We bekijken op basis van opleiding, ervaring en ambitie hoe
je exacte takenpakket vorm krijgt.
Wat vragen we van jou?
 Een afgeronde relevante medisch technische opleiding en bij voorkeur
werkervaring in één of meerdere werkvelden binnen de MBRT en/of een
afgeronde masteropleiding op het gebied van medische beeldvorming zoals
bijvoorbeeld Technische Geneeskunde, Biomedische Technologie en
dergelijke;







Je hebt affiniteit met het verzorgen van onderwijs of trainingen
Je bent een inspirerend persoon en vind het leuk om jouw kennis en ervaring
over te brengen op studenten;
Je bent flexibel, pro-actief en innoverend;
Je hebt goede pedagogische en didactische kwaliteiten en bent bereid deze te
ontwikkelen;
Je hebt kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkeling op het gebied
van medische beeldvorming in ziekenhuizen, eerstelijns zorg en de industrie;
Je bent bereid tot permanente bijscholing.

We willen docenten die op meerdere plekken inzetbaar zijn en vanuit een brede
basis zich willen verdiepen in specifieke onderwerpen passend bij je kennis en
talenten.
Informatie over deze vacature
Contractvorm: 0,2 fte - 1,0 fte (in overleg vaststellen). Tijdelijk contract met uitzicht op
verlenging. Tijdelijke detachering vanuit je huidige werkgever is bespreekbaar.
Inschaling: Schaal 10-11 CAO HBO
Startdatum: z.s.m, in overleg
Sluitingsdatum:
Datum gesprekken: eind mei 2019
Extra informatie: Geef expliciet aan voor hoeveel FTE je beschikbaar bent.

Wat bieden wij jou?
Fontys komt in de MT500 van september 2018 als meest aantrekkelijke werkgever
uit de bus bij Hogescholen en Universiteiten in Nederland!
Vind jij (persoonlijke) groei en ontwikkeling net zo belangrijk als wij? Dan maken we
graag kennis met jou! Wij dagen jou uit je talenten verder te ontwikkelen en een
bijdrage te leveren aan onze ambities. Daar ondersteunen wij je natuurlijk bij. Zo
bieden we een breed scala aan loopbaan- en ontwikkelingsmogelijkheden en hebben
we een uitgebreid aanbod voor een gezonde en actieve levenswijze (‘Fontys Vitaal’).
Daarnaast hebben we een eindejaarsuitkering, een aantal collectieve verzekeringen
en een flexibele werktijden- en verlofregeling.
De werkomgeving
Fontys Paramedische Hogeschool (FPH) is een lerende en innoverende organisatie
waarin ontplooiing en ontwikkeling van medewerkers en studenten centraal staat.
FPH leidt studenten op tot toekomstbestendige, ondernemende en maatschappelijke
bewuste zorgprofessionals. Als kennisinstituut levert Fontys daarnaast met
studenten, docenten en werkveld een bijdrage aan het aanpakken van
maatschappelijke en zorgvraagstukken in het paramedisch werkveld. FPH biedt vijf
paramedische opleidingen op hbo-niveau (bachelor) aan: logopedie, fysiotherapie,
podotherapie, Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT)
en Mens en Techniek - Differentiatie Orthopedische Technologie.
Binnen Fontys Paramedische Hogeschool (FPH) werken we met
resultaatverantwoordelijke teams (RVT’s). De teams zijn verantwoordelijk voor de
uitvoering van het onderwijs van de 5 paramedische opleidingen en worden
ondersteund door team Staf.
Kijk voor meer informatie op http://fontys.nl/paramedisch/

Solliciteer dan snel! Met inhoudelijke vragen kun je terecht bij Jolanda Vos
(j.vos@fontys.nl / 06 83980494) en Monique Schouten
(m.schoutenwijdemans@fontys.nl / 06 44774376). ). Aan deze personen richt je ook
jouw sollicitatie. Voor informatie over de procedure kijk je bij de Sollicitatieprocedure.
Heb je toch nog vragen? Dan kun je terecht bij Bureau Werving (Dienst P&O), 08850
75366.

