
   

DC Klinieken is een groeiende keten van zogeheten Zelfstandige Behandel Centra. Inmiddels hebben 
we 15 locaties door heel Nederland. Wij willen patiënten een compleet pakket hoogwaardige 
onderzoeken, spreekuren en behandelingen bieden, binnen onze focusgebieden diagnostiek, huid en 
uiterlijk, houding en beweging en vrouw en kind.  
 

Voor DC Klinieken Rotterdam en Schiedam zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste en 

flexibele  

 

Radiodiagnostisch laborant (uren in overleg)  

 

DC Klinieken Rotterdam en Schiedam bieden aan patiënten uit Rotterdam, Schiedam en omstreken 

een gespecialiseerd zorgaanbod. Patiënten kunnen terecht voor onder meer MRI-onderzoek, 

echografie, endoscopie, pijnbestrijding, en het spreekuur neurologie en kindercardiologie. Werken 

bij DC Klinieken betekent werken in een leuk en gezellig team in een prettige omgeving. 

Wat ga je doen? 

• Het verrichten van MRI onderzoeken op een Siemens MRI; 

• Verrichten van medisch beeldvormend onderzoek d.m.v. conventioneel röntgenonderzoek; 

• Uitvoeren van werkzaamheden in het kader van administratie, beheer en kwaliteitszorg. 

Wie ben je? 

Wij zoeken een enthousiaste en representatieve collega met: 

• Een flexibele werkinstelling en goede contactuele eigenschappen; 

• Een bewijs van bevoegdheid als radiodiagnostisch laborant en aantoonbare werkervaring; 

• HBO werk- en denkniveau, klantvriendelijke instelling en een proactieve houding. 

• Ervaring met Siemens apparatuur en het verrichten van MRI onderzoeken. 

Wat kunnen we je bieden? 

• Een afwisselende en uitdagende baan in een enthousiast team, waar voldoende uitdaging 

binnen jouwfunctie wordt aangeboden; 

• Regelmatige diensten met werktijden van maandag t/m vrijdag; 

• Eindejaarsuitkering van 8,33% en vakantietoeslag van 8%; 

• 216 vakantie-uren per jaar bij een fulltime dienstverband; 

• Pensioenregeling en collectieve ziektekostenverzekering; 

• Een salaris naar leeftijd en ervaring volgens het functiehuis van de cao ZKN. 

• Een eenmalige arbeidsmarkttoelage van € 1.000,- na het bereiken van de proeftijd; 
 
 

Heb je interesse? 
 
Voor meer informatie over deze functie kun je bellen met de afdeling HR op telefoonnummer  
(088) 010 09 61. We zien je sollicitatiebrief graag tegemoet!  
 
 


