Mooie baan: All-round MBB’er in het Deventer Ziekenhuis!
Juist in het Deventer Ziekenhuis heb je als allround MBB'er een mooie baan. Waarom? Ons
ziekenhuis is groot genoeg om ambities waar te maken en klein genoeg voor een goede
werksfeer en persoonlijke aandacht. Dat maakt het werken prettig. Bovendien zijn we een
topklinisch opleidingsziekenhuis.
Jouw nieuwe werkplek: Het Centrum voor Radiologie en Nucleaire Geneeskunde
Het Centrum voor Radiologie en Nucleaire geneeskunde (CRN) vormt een modern en innovatief
centrum dat aangestuurd wordt door 1 afdelingsmanager. Binnen CRN werken 90 enthousiaste
medewerkers. Daarnaast werken er 2 nucleair geneeskundigen, 12 radiologen en 8 assistent
radiologen binnen het centrum. De afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde heeft 23
onderzoekskamers, waar nagenoeg alle voorkomende radiologische en nucleair geneeskundige
onderzoeken worden uitgevoerd. De afgelopen tijd stond in het teken van het afronden van de
nieuwe huisvesting, herinrichting van de ruimte en de processen. Tevens is geïnvesteerd in
vernieuwing van de apparatuur. Hierdoor staat er in 2022 een vernieuwde afdeling
Radiologie/Nucleaire Geneeskunde functioneel is met state-of-the-art apparatuur. Zo zijn we
goed voorbereid op de toekomst, leveren we nog betere zorg en is het nog prettiger werken!
Bij het Centrum voor Radiologie & Nucleaire Geneeskunde hebben we ruimte voor een
Allround Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige voor 32 - 36 uur per week.

Wat je gaat doen
Als MBB’er ben je allround inzetbaar. Je wordt ingezet op de radiologie waar je alle voorkomende
werkzaamheden van de conventionele radiologie, zoals o.a. bucky en OK, zelfstandig kunt
uitvoeren. Ook is er de kans op een specialisatie. Je werkt nauw samen met onze medisch
specialisten en je levert graag een bijdrage aan kwalitatief hoogwaardige zorg.
Wat we vragen
We zijn op zoek naar een enthousiaste, proactieve collega die het liefst een aantal stappen
vooruitdenkt; een zelfstandige teamspeler die graag het beste uit zichzelf haalt en gaat voor de
beste kwaliteit. Daarnaast:







ben je in het bezit van een MBRT diploma of behaal je deze binnenkort;
ben je bereid tot het volgen van bij- en/of nascholing;
heb je een open persoonlijkheid en communiceer je op een prettige manier;
ben je flexibel, mensgericht en ga je voor de beste kwaliteit;
ben je nauwkeurig, sensitief en daadkrachtig;
vind je het geen probleem om onregelmatige diensten te werken.

Extra:


MRI ervaring of affiniteit is een grote pré!

Wat wij je bieden
Naast een veelzijdige baan in een mensgericht, innovatief ziekenhuis waar binnen CRN alle
ruimte is voor eigen initiatief en ontwikkeling in een hecht team, bieden we je een salaris dat is
ingedeeld in FWG 50 (CAO Ziekenhuizen). Je ontvangt een royale eindejaarsuitkering, een
goede vakantietoeslag en we bieden aantrekkelijke regelingen. We bieden je in eerste instantie
een jaarcontract, met vooruitzicht op onbepaalde verlenging.

Meer weten?
Neem voor meer informatie contact op met de afdelingsmanager van CRN, Fabienne Montulet,
telefoonnummer 0570-535267.
Wat wij je bieden
Interesse in deze baan? Dan nodigen we je van harte uit te solliciteren via
https://www.dz.nl/werken/vacatures/allround-mbb-radiodiagnostisch-laborant

