Gezocht:
TOP-collega!
Verpleegkundige/Technoloog Medische
en Moleculaire beeldvorming
Vacature: 2018/28 – 25 januari 2018
Dienst : Medische en Moleculaire Beeldvorming algemeen, campus overschrijdend
Functie:


Na een inwerkperiode sta je in voor het voorbereiden en uitvoeren van de nodige medisch-technische onderzoeken
teneinde de arts toe te laten om een juiste diagnose te stellen
 Je draagt bij tot een optimale kwaliteitszorg vb. deelnemen aan klinische studies, onderzoeken aan het bed van de
patiënt, …
 Je voert een aantal indirecte patiëntgebonden taken uit vb. plannen onderzoeken, onderzoeksgegevens, …
 Je werkt hiervoor nauw samen met jouw collega’s en het artsenteam
Voor de overige taakinhouden verwijzen we naar de functieomschrijving ‘Verpleegkundige/technoloog medische beeldvorming’, terug te vinden op Nikodoc of
verkrijgbaar bij de dienst P & O.

Functievoorwaarden:
 Je bent graduaat of bachelor in de verpleegkunde of Technoloog Medische Beeldvorming
 Ervaring in een medisch-technische functie is een extra troef maar ook als schoolverlater ben je welkom in ons team
 Je bent een teamspeler die autonoom kan werken
 Je bent vlot in verpleegkundig-technische handelingen en nauwkeurigheid is een sterke eigenschap.
 Een gezonde dosis stressbestendigheid is een must
 Je hebt aandacht voor de belevingswereld van de patiënt en bent klantgericht

Contract:
 Bediendecontract van onbepaalde duur.
 Statutaire medewerkers komen eveneens in aanmerking, met behoud van statuut.

Jobtime:
 Voltijds of deeltijds (80% na voldoende inwerkperiode)

Barema:
 Bachelor : 1.55/1.61/1.77 – Gegradueerd : 1.43/1.55 Dit barema zal in de toekomst overgaan in de toepasselijke
IF.IC-categorie, cfr. de CAO-voorwaarden.
 Behoud van statutaire loonschaal voor statutairen.

Startdatum: In onderling overleg.
Bijkomende informatie?
Renaat Westerlinck – diensthoofd verpleging -  28 98
Dirk Van Vaerenbergh – hoofdverpleegkundige MMBV -  28 58
Kandidaturen (motivatiebrief én CV) kunnen via http://aznikolaas.hr-technologies.com/content/jobpage.asp?type=INT (scan de QR code om
onmiddellijk toegang te krijgen tot de job pagina) of schriftelijk ingediend worden met vermelding van het vacaturenummer bij Martine D’hollander,
Deskundige P & O. Jouw kandidatuur bereikt ten laatste de dienst P&O op 14 FEBRUARI 2018. Alle vacatures zijn consulteerbaar op het intranet via de
button ‘vacatures’.
Henk Cuvelier
Ilse Waumans
Verpleegkundig & Paramedisch Directeur
Directeur Personeel & Organisatie
Opmerking: Locatie en uurregeling kunnen wijzigen in functie van de dienstnoodwendigheden.

