
 

 

 

 

MBB-ER RADIOTHERAPIE 
(MEDISCH BEELDVORMINGS- EN BESTRALINGSDESKUNDIGE) 

(36 UUR) 
LOCATIE VLISSINGEN OF ROOSENDAAL 

 

Ben jij op zoek naar een uitdagende baan als MBB-er 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. Lees snel verder! 
 

WIE ZIJN WIJ 
Het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut (ZRTI) is een zelfstandig bestralingscentrum 
dat beschikt over hoog gespecialiseerd personeel en ultramoderne apparatuur. 
We hebben vestigingen in Vlissingen en Roosendaal. Omdat optimalisatie van processen 
binnen het ZRTI een continu proces is, streven we er naar om iedereen zoveel mogelijk 
te betrekken bij verbetertrajecten, in een platte niet hiërarchische organisatie. De MBB-
er die wij zoeken is leergierig, heeft ambitie en de wil en inzet om méér dan gemiddeld te 
presteren. Dit is één van de redenen waarom je bij het ZRTI wilt werken. 
 
FUNCTIEOMSCHRIJVING  
Wij zijn per direct op zoek naar een nieuwe collega. Er is een positie mogelijk binnen het 
Roulatie Vlissingen of het Kernteam Roosendaal. Als MBB-er verricht je alle voorkomende 
radiotherapeutische handelingen exclusief de dosisplanning. Je hebt intensief contact met 
patiënten en hun naasten maar ook met andere zorgprofessionals intern en extern. 
Tevens begeleid je leerlingen en stagiaires. De radiotherapie biedt een boeiende 
werkomgeving waar patiëntenzorg, techniek en wetenschap samenkomen. Binnen een 
goede werksfeer is er ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën. Daarbij wordt van jou 
verwacht om continu te leren en jezelf te verbeteren.  
 
WIJ VRAGEN 
Voor deze functie dien je, naast het diploma stralingshygiëne 4a/b, ook te beschikken 
over het bewijs van bevoegdheid radiotherapeutisch laborant of het diploma MBRT.  
Als vakbekwaam en toegewijd professional ben je leergierig, flexibel en zijn empathie en 
samenwerking voor jou vanzelfsprekend. Je neemt initiatief om nieuwe ontwikkelingen 
bij te houden en deze over te brengen. Kandidaten die het bewijs van bevoegdheid 
radiotherapeutisch laborant of het diploma MBRT binnenkort behalen, worden ook 
uitgenodigd om te solliciteren op deze vacature.  
 
WIJ BIEDEN 
 

• Een constant ontwikkelende organisatie wat betekent dat er voor jou ook veel 
ontwikkelingsmogelijkheden zijn 

• Het ZRTI investeert graag in haar medewerkers. We faciliteren jou bij het 
onderhouden en ontwikkelen van je kennis en vaardigheden en persoonlijke 
ontwikkeling. Er is een opleidingsbudget beschikbaar en daarnaast bieden we 
interne opleidingen en bijscholingen aan.  

• Dienstverband: Het betreft in eerste instantie een jaarcontract met uitzicht op een 
contract voor onbepaalde tijd.  

• Salariëring is conform CAO-Ziekenhuizen, FWG 50.   



 
MEER INFORMATIE 
Voor verdere informatie kan je contact opnemen met Peter Jongens, manager 
paramedici, telefoon 088-4270144.  
Meer informatie over het ZRTI vind je op onze website: http://www.zrti.nl 
 
SOLLICITEREN 
Je sollicitatiebrief en CV kan je richten aan Peter Jongens en insturen via het 
sollicitatieformulier op de website. 
 
OVERIG 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
 
 
 

http://www.zrti.nl/
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