
Vacature: Verpleegkundige / Technoloog medische beeldvorming

Contract: Contract onbepaalde duur

Jobtime: 100%

Solliciteer tot en met: 27-06-2021

Instelling: az Vesalius

Functie inhoud
Als technoloog medische beeldvorming kom je terecht binnen onze dienst diagnostische beeldvorming. Ben je op zoek
naar een functie waar je je technische competenties kan combineren met patiëntencontact? Dan heb je alvast de juiste
vacature gevonden!

Wat mag je concreet verwachten van de functie?
● Je zorgt voor de uitvoering van radiologische en medische beeldvormingstechnieken en onderzoeken. Je

houdt hierbij rekening met de geldende veiligheidsvoorschriften.
● Je begeleidt patiënten en informeert hen waar nodig.
● Je zorgt voor de voorbereiding van de onderzoekslokalen en toestellen en zorgt dat alles nadien proper

achterblijft.
● Je voert handelingen uit die door de arts aan jou worden toevertrouwd.
● Je werkt nauw samen met collega’s binnen en buiten je dienst.
● Je werkt mee binnen de brandploeg in het ziekenhuis.
● Je draagt bij aan kwaliteitsvolle zorg voor onze patiënten en neemt deel aan kwaliteitsprojecten.

Voorwaarden
De ideale kandidaat kan volgende punten afvinken:

● Je hebt een HBO5- of bachelordiploma verpleegkunde of een bachelordiploma technoloog medische
beeldvorming.

● Je volgde de opleiding stralingsprotectie of bent bereid deze te volgen.
● Je kan vlot overweg met de meest gebruikte ICT-toepassingen.
● Je hebt goede communicatieve vaardigheden.
● Je gaat nauwkeurig te werk.
● Je staat open voor bijscholing en volgt de nieuwe technieken op.

Wat bieden wij
az Vesalius is een regionaal ziekenhuis met campussen in Tongeren en Bilzen. In ons ziekenhuis bieden wij basiszorg
van topkwaliteit, dichtbij huis. Je komt terecht op een warme plek, waar kwaliteitsvol samengewerkt wordt in een
gemoedelijke sfeer. Bij ons staat de patiënt centraal en krijg jij als medewerker een hoofdrol, welke functie je ook
uitoefent.

We bieden je een loon op niveau C3-C4 (HOB5) of BV1-BV2-BV3 (bachelor).  Daarnaast krijg je maaltijdcheques, een
tweede pensioenpijler en een attractiviteits- en eindejaarspremie. Je kan verder ook genieten van een heel aantal andere
voordelen.
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https://www.werkenbijazvesalius.be/voordelen.php?
https://www.werkenbijazvesalius.be/voordelen.php?


Informatie
Je wordt uitgenodigd voor een eerste selectiegesprek op woensdag 7 juli 2021. 
Een tweede selectiegesprek vindt plaats op vrijdag 16 juli 2021.

Inhoudelijke informatie over de functie: Martin Poesen, hoofdverpleegkundige medische beeldvorming, tel. 012 39 78 34
Informatie over de selectieprocedure: Greet Pans, HR-medewerker, tel. 012 39 60 48
 

Solliciteren
Stuur je CV en motivatie online door via azvesalius.hro.be/intranet
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