Ben jij de scherpzinnige
Laborant medische beeldvorming
van morgen?
Laborant Medische Beeldvorming (radiodiagnostisch laborant/medisch
nucleair werker) | 36 uur per week | Roosendaal, Bergen op Zoom en de
buitenlocaties
Als laborant bij de zorgeenheid Medische Beeldvorming werk je in de
volle breedte van het werkveld. Je verricht zelfstandig diagnostische
verrichtingen met de beste apparatuur. En de zorg van morgen? Daar
bouw jij alvast aan mee!
Werken met de nieuwste innovaties
Bij Bravis werk je met state-of-the-art apparatuur. CT, MRI, Angio,
Echografie, Mammografie, Dexascan en een tiental digitale buckykamers
en op de afdeling Nucleaire Geneeskunde ook nog eens twee
gammacamera’s, een PET CT, een Hotlab en een fietskamer: het is
allemaal aanwezig. Je kunt jouw liefde voor techniek dus combineren met
een patiëntvriendelijke instelling. Ben jij een radiodiagnostisch laborant
met een specialisatie, bijvoorbeeld CT, MRI, angiografie of echografie?
Dan heb jij bij je sollicitatie een streepje voor.
We dagen jou elke dag uit
Je werk als laborant medische beeldvorming is uitdagend. Niet alleen
omdat je met hoogwaardige technologie en met uiteenlopende patiënten
werkt, maar ook omdat we jou vragen om actief mee te denken over
verbeteringen voor onze patiënt. Zo draag jij op een innovatieve manier
bij aan de zorg van de toekomst.
Wij bouwen op jouw enthousiasme
Natuurlijk heb je een Bewijs van Bevoegdheid radiodiagnostisch laborant
met stralingsbevoegdheid niveau 4 of het diploma MBRT en ben je
zelfstandig, deskundig en een teamplayer. Maar nog veel belangrijker
vinden we het dat jij gepassioneerd bent en een drive hebt om mee te
denken over de inhoud en de indeling van jouw werk. Bovendien ben je
flexibel: je werkt immers op diverse locaties van het Bravis ziekenhuis.

Bravis ziekenhuis is hard op
weg om uit te groeien tot
een zorgorganisatie die past
bij de wereld van morgen.
Om daar te komen hebben
we ambitieuze mensen
nodig. Idealisten die
geloven dat zorg altijd beter
kan. Nieuwsgierigen met de
drive om nieuwe grond te
verkennen. Pioniers die zich
niet laten tegenhouden door
de muren van het
ziekenhuis. En optimisten,
die de diversiteit in hun
achtergrond, kennis en
ervaring zien als de ideale
voedingsbodem voor
vernieuwing.
Wil jij vanuit jouw passie
invloed kunnen uitoefenen
op de zorg van morgen?
Dan ben jij hier op je plek.
Want hier maken we
morgen beter.

Waar je het voor doet?
Zoals bij elk ziekenhuis zijn ook onze arbeidsvoorwaarden conform de
CAO Ziekenhuizen. Daarnaast heb je de kans om in een professionele
werksfeer mee te bouwen aan ons ziekenhuis van de toekomst,
waarbinnen jij heel veel kansen krijgt om door te groeien en je te
ontwikkelen. Want samen maken we morgen beter.
Iets voor jou?
Upload dan je cv en motivatiebrief als Word- of PDF-bestand via
www.werkenbijbravis.nl. Je ontvangt dan snel meer informatie over het
vervolg van de procedure. Wil je meer weten, neem dan contact op met
mevrouw Lia van der Burg, teamleider Medische Beeldvorming via
telefoonnummer 088-7068823.
Ben je benieuwd hoe het is om te werken in het Bravis ziekenhuis, bekijk

dan het filmpje.

Bravis ziekenhuis
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