VOOR DE DIENST RADIOTHERAPIE ONCOLOGIE

TECHNOLOOG MEDISCHE BEELDVORMING
VERPLEEGKUNDIGE- 80-100% (M/V)
De dienst Radiotherapie beschikt momenteel over 5 bestralingstoestellen en 2 CTsimulatoren. Afgelopen jaar werd de afdeling ook uitgebreid met een interuniversitair
onderzoeks- en behandelcentrum voor protontherapie. Deze nieuwe toestellen en andere
innovatieve technieken geven ons alle mogelijkheden om moderne radiotherapie toe te laten
en de best mogelijke zorg te geven aan de oncologische patiënt.
Vandaag zijn we op zoek naar technologen medische beeldvorming en verpleegkundigen om
ons team te versterken.
Het betreft een vacatures voor onbepaalde duur aan 80% tot 100%.
Wat je functie inhoudt:

•

•

Je staat in voor de voorbereiding en uitvoering van de bestralingen bij patiënten
met oncologische diagnose. Je wordt opgeleid om met high end
bestralingstoestellen, CT-simulatoren en/of protontherapietoestel te werken.
Je bent verantwoordelijk voor de totaalzorg met betrekking tot de
bestralingsbehandeling .

Wat wij vragen:








Je beschikt over een bachelor diploma in de verpleegkunde of technoloog
medische beeldvorming.
Je hebt een sterke belangstelling voor medische beeldverwerking.
Je hebt interesse in de oncologie.
Je bent bereid om je voortdurend verder te bekwamen en constructief mee te
werken in een technische en innoverende werkomgeving.
Je combineert sterke technische vaardigheden met een patiëntgerichte aanpak.
Je staat open voor vernieuwingen en je wil je verder blijven ontwikkelen.

Wat wij bieden:




UZ Leuven biedt een professionele, multidisciplinaire werkomgeving die de evoluties
op de voet volgt en waar volop ruimte is voor opleiding, begeleiding en persoonlijke
groei.
Een degelijk personeelsstatuut met talrijke extralegale voordelen zoals groeps- en
hospitalisatieverzekering, tussenkomst vervoersonkosten, bijkomende verlof- en
feestdagen, eigen bedrijfsrestaurant.

Interesse?



Solliciteer online of stuur je sollicitatiebrief met curriculum vitae naar UZ Leuven, t.a.v. personeelsdienst, rekrutering en selectie,
Herestraat 49, 3000 Leuven. Voor meer informatie kan je terecht bij Katleen Luyten, hoofdverpleegkundige, tel 016 340123.
Wil je meer informatie over het werken binnen het ziekenhuis, de sollicitatieprocedure of UZ Leuven als werkgever? Neem dan zeker een
kijkje op onze website: www.uzleuven.be/jobs

