Wil jij werken in een positief, goed georganiseerd team? Wij zijn op zoek naar een enthousiaste
collega voor de afdeling Radiologie.
MBB’er met specialisatie PET-CT of Echografie
•
•
•
•

24 - 36 uur
Drachten
Vast contract
HBO

Gespecialiseerd MBB’er Gerdi Atema-Alkema over haar werk
Mijn specialisaties zijn Echo en CT. Ik heb het erg naar mijn zin op de afdeling radiologie van Nij
Smellinghe, we zijn een hecht team. We zijn er voor elkaar en helpen elkaar wanneer dit nodig is. Het
mooie aan mijn werk vind ik de diversiteit aan onderzoeken en echt iets kunnen bijdragen aan goede
beeldvorming voor de patiënt. Ik ben tevreden als het onderzoek optimaal is en ik ondanks het soms
drukke programma aandacht kan hebben voor de patiënt.
Over Nij Smellinghe
Onder het motto ‘Met aandacht. Dat voelt beter’ zetten dagelijks circa 1.600 collega’s zich in met
persoonlijke aandacht voor kwaliteit van zorg en patiënttevredenheid. Nij Smellinghe mag vanaf 2022
het keurmerk “World-class workplace” dragen. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan organisaties
die door hun eigen medewerkers bovengemiddeld hoog worden gewaardeerd op het gebied van
medewerkersbevlogenheid en goed werkgeverschap. Met dank aan al onze collega’s die ervoor
zorgen dat ons ziekenhuis Nij Smellinghe zo’n geweldige plek is om te werken.

Wat is je baan?
We hoeven jou niet te vertellen wat het vak inhoudt. Dat weet je als gespecialiseerd MBB’er als geen
ander. In Nij Smellinghe ben je één van de meer dan 40 MBB-collega’s. Het totale team Radiologie
bestaat uit ruim 60 collega’s. Op de afdeling Radiologie worden jaarlijks 95.000 verrichtingen gedaan.
De afdeling is ingericht met de modernste apparatuur en omvat 14 onderzoekskamers waaronder
echografie, 2 CT’s, nucleaire geneeskunde, mammografie, 2 MRI’s, hybride OK, combikamer voor
vaten en hartkatheterisatie. De afdeling wordt eind 2023/begin 2024 uitgebreid met een PET-CT. Heb
je ervaring met PET-CT en wil je meedenken bij de ingebruikname van de PET-CT: solliciteer dan zeker
op deze functie!
Het betreft een functie waarbij je wordt ingezet voor je specialisatie met daarnaast alle allround
werkzaamheden van de afdeling radiologie (o.a. bucky, CT, OK). Je verricht zelfstandig onderzoek en
assisteert bij onderzoeken met behulp van beeldvormende technieken ten behoeve van de
diagnostiek en behandeling door de medische specialist, arts-assistenten en huisartsen. Binnen je
functie heb je een grote mate van zelfstandigheid; wij vertrouwen op jouw expertise. Uiteraard kun je
bij twijfel altijd een collega vragen om mee te kijken. We mogen en kunnen veel zelf, uiteraard in
goede afstemming met de radioloog. Daardoor kunnen we nét een stapje extra zetten voor de patiënt.
Jouw profiel
•
•
•
•
•

Je bent een gediplomeerd en gespecialiseerd MBB’er, je bent bij voorkeur gespecialiseerd in
PET-CT of in het bezit van een post-HBO opleiding echografie met ervaring in MSK-echografie
Je bent gedreven en wilt graag meedenken in verbetering en vernieuwing
Je bent positief ingesteld, enthousiast, betrokken en behulpzaam
Je kunt goed zelfstandig werken, bent innovatief en durft ook zelf het initiatief te nemen
Daarnaast ben je sociaal vaardig, heb je een patiënt- en servicegerichte werkhouding en kun
je goed organiseren en samenwerken

Salaris en arbeidsvoorwaarden
• FWG 50 of 55, afhankelijk van ervaring en je specialisatie
• 8-urige werkdag
• Als voltijder heb je één keer per twee of drie weken geroosterde diensten tot 23 uur of van
23 tot 7.30 uur. Voor het plannen van de diensten wordt gebruik gemaakt van zelfroostering,
dit maakt dat je zelf een grote invloed hebt op je rooster.
Meer weten?
Bel met Lenie Wilms, teammanager Diagnostiek. Zij vertelt je graag meer over deze functie en is te
bereiken via 06 83 27 11 81. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
Een goed gevoel?
Ben je nog steeds enthousiast? Of wil je direct solliciteren? Dat kan voor 6 december 2022 via de
sollicitatiebutton. De gesprekken vinden plaats op maandagochtend 19 december 2022.
Omdat veiligheid en vertrouwen belangrijk zijn in ons ziekenhuis, vragen we alle nieuwe collega’s om
een geldige Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Dit is een voorwaarde voor aanname.

