
 

 

Nij Smellinghe is een modern, dynamisch en financieel gezond ziekenhuis, met 339 bedden 
in een verzorgingsgebied van circa 120.000 mensen. De dienstverlening is menselijk, 
vakbekwaam en doelgericht, waarbij de patiënt centraal staat. Wij leveren een hoge kwaliteit 
intra- en extramurale gezondheidszorg voor alle specialismen. Voor onze medewerkers zijn 
volop mogelijkheden zich te ontwikkelen in zowel het eigen vakgebied als in de persoonlijke 
ontwikkeling. Nij Smellinghe kent een goed sociaal klimaat, waar in een informele en goede 
sfeer met korte lijnen prettig wordt samengewerkt. 
 

Wij zijn per direct op zoek naar twee ervaren 

ers met specialisatie (tussen 24-36 uur) 

Onze radiologie afdeling is recent uitgebreid met de allernieuwste apparatuur en we zijn erg 
patiëntgericht en ondernemend. Wil jij samen met ons deze uitdaging aangaan en ben je bij 
voorkeur gespecialiseerd in interventieradiologie of echografie? Kom dan werken op onze 
leuke en dynamische afdeling: 
 

Op de afdeling Radiologie worden jaarlijks ruim 94.000 verrichtingen gedaan. De afdeling 
is ingericht met de modernste apparatuur en omvat 15 onderzoekskamers waaronder een 
tweede nieuwe high-end CT en twee nieuwe  en 3 Tesla. Ook zijn begin dit jaar 
2 echotoestellen vervangen voor 2 nieuwe high-end toestellen van Hitachi. Verder wordt op 
onze afdeling o.a. nucleaire geneeskunde, mammografie, gespecialiseerde vaatinterventies 
en diagnostische hartkatheterisaties uitgevoerd.  

Ben jij onze nieuwe collega met een positieve, enthousiaste, betrokken en vakbekwame 
houding? Heb jij incasseringsvermogen en ben jij in staat zowel zelfstandig als in teamverband 
te werken? Dan ben je van harte welkom binnen ons team. We werken met professionals en 
er is aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Van jouw talenten maken we graag gebruik en 
je mag meehelpen onze afdeling verder te ontwikkelen. 

Het betreft een functie waarbij je wordt ingezet voor op je specialisatie met daarnaast alle 
allround werkzaamheden van de afdeling radiologie. Het draaien van avond- en 
weekenddiensten is een onderdeel van deze baan. 

Wij zoeken jou als je in het bezit bent van bevoegdheid radiodiagnostisch laborant of een 
MBRT-diploma. Daarnaast heb je een post-HBO opleiding op het gebied van je specialisatie 
afgerond.  Verder ben je op de hoogte van vakinhoudelijke veranderingen en vernieuwingen. 
Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden. Onder druk ben je in staat 
om doortastend te handelen zonder de belangen van anderen daarbij uit het oog te verliezen  

Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuizen. De inschaling 
vindt plaats in FWG 50. Wij bieden je een prettige werkplek binnen een team dat zelfstandig 
en volop in beweging is. 

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Saakje de Vries of José Spin, 
teamleiders afdeling Radiologie, telefoon 0512 588713.  

Wanneer je belangstelling hebt voor deze functie kun je voor 19 september 2019    
solliciteren via de solliciteren button  in de betreffende vacature op onze website via de link 
https://www.nijsmellinghe.nl/werken-en-leren/vacatures/mbbers-met-specialisatie-tussen-24-
36-uur.   
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op donderdagmiddag 26 september 2019. 

Omdat veiligheid en vertrouwen belangrijk zijn in ons ziekenhuis, vragen we alle nieuwe 

voor aanname.


