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Radiodiagnostisch laborant met specialisatie echografie  

 
Jouw baan 
Als radiodiagnostisch laborant gespecialiseerd in echografie lever je een belangrijke bijdrage aan de 
carrière van vele topsporters. Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft namelijk als 1 van haar thema’s Sport 
en Bewegen en is daardoor speciaal ingesteld op medische zorg voor (top)sporters. Als 
radiodiagnostisch laborant echografie kun jij daar dus je bijdrage aan leveren! Je verricht zelfstandig 
alle echo-onderzoeken en doet de verslaglegging ervan, onder andere op het gebied van 
Musculoskeletale Geneeskunde (MSK). Daarnaast zet je jouw expertise in bij het verzorgen van 
interne opleidingen en klinische lessen binnen de echografie. Naast jouw specialistische en 
verantwoordelijke werkzaamheden bij echografie, word je ook ingezet voor de algemene 
radiodiagnostiek en afhankelijk van jouw ervaring eventueel voor CT, MRI, mammografie of 
angiografie. Je gaat werken met onze high end apparatuur in onze energieke, dynamische en diverse 
afdeling waar je met jouw kennis en kunde een positieve bijdrage kunt leveren aan de ontwikkeling 
van de afdeling. 
 
Wat breng jij mee 

 succesvol afgeronde opleiding tot Radiodiagnostisch Laborant of MBRT  

 in het bezit van een post-hbo echografie diploma  

 ervaring in echografie onderdelen General Imaging, MSK en mammae  

 zowel zelfstandig als in een team kunnen functioneren 

 goede communicatieve en sociale vaardigheden 

 enthousiasme, flexibiliteit en stressbestendigheid 
 
Hier ga je werken 
De afdeling radiologie en nucleaire geneeskunde is voorzien van en werkt met de nieuwste 
apparatuur. De echografie neemt een belangrijke plaats in binnen onze afdeling. Als afdeling leveren 
wij een belangrijke bijdrage aan de doorontwikkeling van de topsportgeneeskunde in Nederland. Mede 
door de inzet van onze afdeling zijn vele topsporters verder geholpen in hun topsportcarrière. In totaal 
werken er ruim 100 medewerkers. 
 
Wat krijg je terug  
Een afwisselende en boeiende functie in een dynamische organisatie van minimaal 32 en maximaal 
36 uur per week. De functie is gewaardeerd in schaal 55 van de CAO voor Ziekenhuizen (minimaal € 
2.665 en maximaal € 3.917 bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week). 
Daarnaast investeren wij in jouw ontwikkeling en mag je rekenen op allerlei aantrekkelijke secundaire 
arbeidsvoorwaarden. Wij zijn het ziekenhuis van voeding en beweging. Daardoor kan jij bijvoorbeeld 
je sportabonnement deels declareren en werken wij ook samen met jou aan jouw gezondheid.  
 
Direct solliciteren of meer informatie 
Direct solliciteren? Stuur dan je sollicitatie in via het online sollicitatie formulier op onze website 
www.werkenbijgeldersevallei.nl, dat kan tot en met 31 augustus 2019. Wil je eerst meer weten over 
deze functie? Neem dan even contact op met Barbara Böke of Gerlinda Schimmel, 
afdelingsmanagers radiologie, telefoon 0318 43 5607 of 5608, zij vertellen je er graag meer over. Je 
bent van harte welkom bij Ziekenhuis Gelderse Vallei! 
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