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Medisch beeldvormer/verpleegkundige Radiologie 
   

 
Het AZ Jan Portaels staat  voor de combinatie van een familiale sfeer en professionele 
vooruitstrevendheid waar we zorg dragen voor onze werknemers zoals voor onze patiënten. Het in 
balans houden van werk-privé is één van onze prioriteiten, daarom is deeltijds werken steeds 
bespreekbaar. 
Momenteel zijn wij op zoek naar een gemotiveerde medisch beeldvormer/verpleegkundige voor de 
afdeling Radiologie ( 100% - 80% ) 

Je functie 

 Je biedt als professional integrale, kwalitatieve en vaktechnische zorg aan de patiënten en 
dit rekening houdend met de specifieke lichamelijke en psychosociale noden van de patiënt 
en zijn familie. 

 Je werkt nauw samen met collega’s en artsen. 

Je profiel 

 Je bent een technoloog Medische Beeldvorming. 
 Of  je bent een verpleegkundige (ervaring radiologie is een pluspunt). 
 Je hebt een flexibel ingestelde persoonlijkheid. 
 Je bent communicatief sterk, collegiaal en sociaal. 
 Je kan zowel autonoom als in teamverband  werken. 
 Je hebt basiskennis van de standaard Microsoft Office informaticatoepassingen.  
 Weekend- avond en nachtprestaties schrikken je niet af. 

Ons aanbod 

 Premies voor  onregelmatige prestaties, reeds vanaf 18u avondpremie, gedurende gans het 
weekend zondagpremies, inspringvergoedingen. 

 Maaltijdcheques. 
 25 verlofdagen, mogelijkheid tot opbouw van 4 extra anciënniteitsdagen. 
 Voordelen bij hospitalisatie en ambulante zorg. 
 Maaltijden aan zeer voordelig personeelstarief. 
 Fietsvergoedingen. 
 Benefits @work,. 
 Ontwikkelingsmogelijkheden door een uitgebreid vormings- en loopbaanbeleid.  

Bijkomende informatie omtrent de inhoud van de vacature ? Solliciteer via www.azjanportaels.be of 
stuur je CV en motivatiebrief naar jobs@azjanportaels.be  
 
Geert Franssen,  
Hoofdverpleegkundige Radiologie 
T 02 2575103  
geert.franssen@azjanportaels.be 
 

Walter Geentjens 
Hr/ werving en selectie 
T 02 2575557 
walter.geentjens@azjanportaels.be 
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