
 

 

Vac21264 – Technoloog verpleegkundige/technoloog Med. Beeldv – ID1153291 
 

  

 
 
 

Verpleegkundige / Technoloog 
Medische beeldvorming (MRI) 
 

Het O.L.V. van Lourdes ziekenhuis te Waregem heeft een vergunning voor het exploiteren van een NMR. In dit kader 

zijn we op zoek naar een gemotiveerde en patiëntvriendelijke technoloog/verpleegkundige medische beeldvorming.  

 

Functieomschrijving 

• Je werkt samen met geneesheer radiologen, een verpleegkundig team en andere zorgverstrekkers aan een 

kwaliteitsvolle verzorging 

• Je bewaakt de kwaliteit van de jouw toevertrouwde taken 

• Je bent mee verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het onderzoek. 

• Je doet de screening van de patiënt m.b.t. de veiligheidsvoorschriften op MRI. 

• Je begeleidt de patiënten naar de onderzoekstafel en informeert de patiënt over het verloop van het onderzoek 

• Je verwerft de medische beelden MRI bij ambulante en gehospitaliseerde patiënten, controleert ze en bezorgt 

deze aan de arts 

• Je zorgt voor de administratieve voorbereiding en afhandeling van het onderzoek. 

 

Profiel 

• Je beschikt over een opleiding Bachelor technoloog medische beeldvorming of over een opleiding Verpleegkunde 

met affiniteit voor de medische beeldvorming 

• Ervaring met MRI is een pluspunt 

• Je volgde de opleiding stralingsprotectie (50u) of je bent bereid deze te volgen. 

• Ervaring binnen medische beeldvorming, PACS en/of NMR is een pluspunt 

• Je bent leergierig en bereid om bijkomende opleidingen te volgen 

• Je toont een sterke interesse voor nieuwe technologieën 

• Je werkt vlot samen met artsen en collega’s 

• Je bent geduldig, stressbestendig en nauwgezet 

• Je draagt de kernwaarden van het ziekenhuis hoog in het vaandel (persoonlijk, verantwoordelijk, deskundig, 

samen) waarbij passie, innovatie en ondernemend gedrag voorop staan. 

 

Aanbod 

• 80% (30,4u/week), voltijdse tewerkstelling (38u/week) is ook mogelijk met aanvulling mammografie  

• Verloning volgens ziekenhuisbarema’s, permanente bijscholing en een ruime waaier aan andere 

personeelsvoordelen (maaltijdcheques, bedrijfsrestaurant, gratis openbaar vervoer, hospitalisatieverzekering,…) 

 

Contact   

Gelieve uw kandidatuurstelling in te dienen bij voorkeur via onze website www.werkenbijolvw.be rubriek ‘vacatures’ of 

uw kandidatuurstelling te richten ter attentie van volgende contactpersoon: Mevr. Charlotte Goessaert, Medewerker 

HR.  

 

Informatie over de concrete invulling kan bekomen worden bij mevr. Els Schotte, op het nummer 056 62 39 08. 

 

http://www.werkenbijolvw.be/

