Radiodiagnostisch laborant met MRI specialisatie
(Meppel)
De afdeling / Het specialisme
In het topklinisch ziekenhuis Isala is de patiënt te gast. Isala is één
ziekenhuisorganisatie met vijf locaties in Zwolle, Meppel, Steenwijk, Kampen en
Heerde. Elke patiënt, maar ook familie en vrienden, krijgen bij ons aandacht en
medeleven in een vaak zware, emotionele tijd. Dit doen we vanuit onze kernwaarden
professioneel, open & transparant en met hart & ziel.
Onder het motto 'dichtbij als het kan, verder weg als het moet' waarborgen wij samen
het aanbod van basis- en topzorg in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel. In
de topklinische functies, zoals hart- en neurochirurgie en dialyse, kunnen we ons
meten met academische ziekenhuizen.
Op de afdeling Radiologie regio Meppel zijn ongeveer 50 medewerkers werkzaam
die dagelijks onderzoeken verrichten en werkzaam zijn op meerdere locaties. De
afdeling Radiologie beschikt over state-of-the-art beeldvormende apparatuur voor
zowel conventionele radiologie, doorlichtingsonderzoeken, echografie, mammografie,
CT als MRI.
Functieomschrijving
Als radiodiagnostisch laborant met MRI specialisatie werk je op de algemene
werkplekken zoals de buckykamers, OK, CT en spoedeisende hulp en ben je
werkzaam op de MRI. Als MRI laborant werk je zowel in teamverband als zelfstandig.
Samen met je collega ben je verantwoordelijk voor de continuïteit van het
programma, het juist interpreteren van aanvragen en onderzoeksresultaten en de
kwaliteit van het onderzoek. Tijdens je werkzaamheden heb je overleg met de
radioloog, je collega-laboranten, maar ook met de aanvragend specialist en de
administratie. Daarnaast leiden wij zowel radiologen als laboranten op. Isala heeft
verschillende specialismen en zorgpaden die aanleiding geven tot zeer diverse
beeldvormende onderzoeken. Naast de standaard MRI onderzoeken zoals MRI
lever, MRI hersenen en MRI MSK voeren wij ook MRI cardio-onderzoeken uit. Dit
maakt het werken op onze afdeling erg afwisselend en leerzaam.
Het profiel
•
•
•
•

Je bent in het bezit van het bewijs van bevoegdheid van radiodiagnostisch
laborant of diploma MBRT
Je bent in het bezit van Stralingshygiëne niveau 4A
Je bent in het bezit van een post hbo diploma MRI of je bent bereid deze te
behalen
Je bent bereid om, conform de functie-eisen van radiodiagnostisch laborant,
onregelmatig te werken

•
•
•

Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden
Je kunt goed prioriteren, je bent besluitvaardig en je bent kwaliteitsbewust
Je bent vriendelijk voor patiënten en collega’s en weet altijd je focus te houden
op het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg

Wij bieden
Wij bieden een werkomgeving met verdiepingsmogelijkheden, prettige collega's en
goede secundaire arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Cao Ziekenhuizen.
De functie is ingedeeld in FWG 50 met een huidig maximumsalaris van € 3.774,00
bruto per maand bij een fulltime dienstverband (36 uur per week). Het betreft een
contract van gemiddeld 36 uur per week. In overleg is echter ook een ander aantal
uren per week mogelijk.
In eerste instantie gaat het om een contract voor bepaalde tijd met de mogelijkheid
naar omzetting voor onbepaalde tijd.
Meer informatie
Voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen met Monique Gigengack,
operationeel leidinggevende, t (038) 424 51 57.
Daarnaast is het mogelijk om een kijkje te nemen op de afdeling of een dag mee te
lopen.
Solliciteren
Solliciteren kan uitsluitend via www.isalawerkt.nl

