Medische Beeldvorming en Bestralingsdeskundigen
(MBB’ers)
Meerdere vacatures (24 – 36 uur)
Maak jij het verschil voor onze patiënten, hou je van korte lijnen en werk je graag in een bevlogen
team? Dan zoeken wij jou!

Waar kom je te werken
Je komt terecht in een uniek, kleinschalig ziekenhuis. Het Alexander Monro Ziekenhuis in Bilthoven is hét
gespecialiseerde borst(kanker)zorgziekenhuis, dat op ZorgkaartNederland door patiënten wordt beoordeeld
met een 9,6. Wij gaan voor de beste medische zorg en elke collega handelt en neemt beslissingen in het
belang van en samen met de patiënt. Naast de beste medische zorg kenmerken oprechte aandacht, luisteren,
vertrouwen en betrokkenheid onze aanpak. Dit zie je ook terug in de manier waarop wij met elkaar willen
samenwerken.
De afdeling Medische Beeldvorming beschikt binnenkort over een nieuw en uniek Imaging Center met de MRI,
CT scan, Gammacamera en buck. Een hybride OK met de mogelijkheden voor interventie radiologie en een
hele nieuwe poliklinische en diagnostische vleugel met twee digitale Mammografen, 2 echo’s en een DEXA
Ter versterking van het enthousiaste team laboranten zijn wij op korte termijn op zoek naar meerdere
collega’s met ervaring in de borstzorg en/of aanvullende opleidingen voor de MRI, CT scan en
interventieradiologie.

Wat ga je doen
Het unieke van het werken voor het Alexander Monro Ziekenhuis is dat je werk enerzijds gericht is op het
uitvoeren van gespecialiseerde borstonderzoeken waardoor je al snel een verdieping in de oncologische
beeldvorming krijgt. Anderzijds werk je op het Imaging Center voor Siemens om onderzoeken voor de andere
partijen uit te voeren. Naast het specialiseren in de borstzorg blijf je hierdoor werken als allround laborant in
een dynamische omgeving.
Naast je dagelijkse werkzaamheden in de patiëntenzorg, laten we je graag meedenken over de nieuwste
ontwikkelingen en innovaties. Hierbij maken we graag gebruik van jouw creativiteit en
veranderingsbereidheid. Wij zijn zeer betrokken bij onze patiënten doelgroep en vinden het belangrijk dat
jij dat ook bent. Collegialiteit, verbondenheid en betrokkenheid typeert onze afdeling Medische
Beeldvorming. Het AMZ heeft geen nacht-, weekend- of bereikbaarheidsdiensten voor de MBB’ers.

Wie ben jij
Wij zijn op zoek naar meerdere collega's met affiniteit voor de oncologische (borst)zorg en met een positieve
inbreng. In de basis:
• Heb je een afgeronde opleiding radiodiagnostisch laborant (of het diploma MBRT-diploma);
• Kun je zelfstandig een mammografie en tomogeleide biopsie uitvoeren;
• Ben je ervaren in het assisteren van de radioloog bij de echo-mamma en eventuele puncties;
• Heb je ervaring met MRI en CT onderzoeken;
• Weet je hoe je patiënten informeert en begeleid over hoe de verschillende onderzoeken
verlopen;
• Ben je sociaal, empathisch en communicatief vaardig;
• Houd je van afwisseling in je werk;
• Neem je initiatief, zie je verbetermogelijkheden in je werk en vind je het leuk om hier zelf een
actieve rol in te vervullen;
• Heb je passie om te werken in de zorg en je staat voor het leveren van kwaliteit;
• Beschik je over een hoge mate van zelfstandigheid en oplossingsgerichtheid.
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Wat bieden wij
We bieden per direct een uitdagende functie, waarin je echt het verschil kunt maken in professionele en
goede zorgverlening. Door de kleinschaligheid van het ziekenhuis zijn de lijnen kort en persoonlijk. Je
collega’s zijn bereid een stapje harder te lopen, voor de patiënt en voor elkaar. Er is veel ruimte voor eigen
inbreng en eigenaarschap.
We bieden een jaarcontract aan, met uitzicht op een vast dienstverband, vanaf 24 tot 36 uur per week (geef
je beschikbaarheid door bij je sollicitatie!). Je salaris is conform FWG 55 cao ziekenhuizen (maximaal €
4.227,-) op basis van 36 uur per week, afhankelijk van je opleiding en ervaring. Daarnaast hebben we goede
arbeidsvoorwaarden; je bouwt 8,33% vakantietoeslag en eindejaarsuitkering op, er zijn diverse
mogelijkheden op fiscale uitruil, zoals aanschaf van een fiets of thuiswerkmiddelen. En erg prettig; je kunt
parkeren voor de deur.

Enthousiast? Laten we kennismaken!
Wil je deel uitmaken van ons unieke ziekenhuis en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Mail dan z.s.m. je
motivatie, CV met pasfoto naar sollicitatie@alexandermonro.nl. Vergeet niet je beschikbaarheid door te
geven. Voor vragen kun je contact opnemen met Joke Hartman (teamleider verpleging) of Alma Groothedde
(HR manager): 030 – 2250910.
Vanwege dagelijkse beoordeling, behouden wij het recht de vacature op elk moment te sluiten, zodra wij een passende
kandidaat hebben gevonden. Wij werven graag zelf onze kandidaten en zullen niet ingaan op acquisitie door bureaus
voor deze vacature.
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