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Radiodiagnostisch laborant 

 
Jouw baan 
Als radiodiagnostisch laborant bij Ziekenhuis Gelderse Vallei voer je alle voorkomende werkzaamheden 
uit die te maken hebben met radiodiagnostisch onderzoek. Je werkt intensief samen met de radiologen en 
met je collega-laboranten en als team ben je verantwoordelijk voor de onderzoeken, voor 
protocolontwikkeling en voor het opleiden van nieuwe collega’s. Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft als 1 
van haar thema’s Bewegen & Sport en is speciaal ingesteld op medische zorg voor (top-)sporters: ook 
onze afdeling radiologie wordt regelmatig bezocht door topsporters voor specialistisch onderzoek. Als 
radiodiagnostisch laborant lever je dan dus een belangrijke bijdrage aan de carrière van vele topsporters!  
Je komt te werken in een omgeving met kennis van hoog niveau op het gebied van radiologie. Bovendien 
vinden we het onderling delen van deze kennis erg belangrijk en waar leiden we doorlopend leerlingen 
op. Hierdoor kun jij met jouw kennis en kunde een positieve bijdrage kunt leveren aan de ontwikkeling van 
de afdeling. 
 
Wat breng jij mee 

 een afgeronde hbo-opleiding in-service of MBRT als radiodiagnostisch laborant. Ook als je 
binnenkort gaat afstuderen komen we graag met je in contact! 

 kwaliteit van zorg en het belang van de patiënt staat in alles voorop bij jou 

 uitstekend zelfstandig kunnen werken maar ook in teamverband met collega’s 

 actief jouw kennis met anderen willen delen en jezelf zowel vakinhoudelijk als persoonlijk willen 
blijven ontwikkelen 

 goede communicatieve en sociale vaardigheden, enthousiasme, flexibiliteit en 
stressbestendigheid 

 
Hier ga je werken 
De afdeling radiologie van Ziekenhuis Gelderse Vallei is onderdeel van de medische ondersteuning. Onze 
afdeling is voorzien van en werkt met de nieuwste apparatuur. Met ruim 100 collega’s (radiologen, 
laboranten, leerling-laboranten en administratief medewerkers) bieden wij de allerbeste zorg aan 
patiënten en investeren we veel in vernieuwing en innovatie van onderzoeksmethoden. Wij zijn een 
gedreven team en je krijgt bij ons veel mogelijkheden om je (post-hbo) te specialiseren, bijvoorbeeld op 
het gebied van MRI, Echografie, CT of Angiografie. 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.  
 
Wat krijg je terug  
Een afwisselende en boeiende functie in een dynamisch ziekenhuis van 24-36 uur per week. De functie is 
gewaardeerd in schaal 45 van de CAO voor Ziekenhuizen (minimaal € 2.144 en maximaal € 3.072 bruto 
per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week), met daarbij vakantiegeld en een vaste 
eindejaarsuitkering. Daarnaast investeren wij in jouw ontwikkeling en mag je rekenen op allerlei 
aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Wij zijn het ziekenhuis van voeding en beweging. Daarom 
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, dat kan tot en met 30 
september 2019. Wil je eerst meer weten over deze functie? Neem dan even contact op met Barbara van 
Leeuwen of Gerlinda Reijnoudt, afdelingsmanagers, via (0318) 43 5607 of (0318) 43 5608, zij vertellen je 
er graag meer over. Je bent van harte welkom bij Ziekenhuis Gelderse Vallei! 
 

 

 
ACQUISITIE N.A.V. DEZE ADVERTENTIE WORDT NIET OP PRIJS GESTELD  
 



Recruitment 13 september 2019 2019.129 

 


