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MBB’er radiologie, Helmond / Deurne (24 - 36 uur)

Je bent MBB’er. Net als ieder ander ziekenhuis, ontvangen ook wij je met open armen. Daarin zijn we niet uniek. Toch vind je bij
ons dingen, die je nergens anders vindt.
De sfeer in onze koffiekamer, die altijd gezellig is. Waar we napraten over een weekendje met radiologie-collega’s naar
Winterberg. Collega’s die behalve warmte en humor, uitblinken in vakkennis en -kunde. Van interventie en OK, tot polikliniek en
SEH.

‘’We hebben hier het persoonlijke van een kleinschaliger ziekenhuis. Je weet altijd voor welke arts je die ene foto maakt.
Anderzijds zijn er de ingewikkelde trauma’s en brede patiëntenpopulatie van een groter ziekenhuis. Met de bijbehorende
ontwikkelingsmogelijkheden. En de vele stagiaires die je scherp houden en voor wie je up-to-date wilt blijven. Het Elkerliek
combineert wat mij betreft het beste van 2 werelden.
Doorgroeien naar de functie van “Beoordelend Laborant” is hier een optie!”
- Bob, MBB’er

WAT GA JE DOEN?
Aanpakken. Het ene moment sta je op de poli, het andere moment word je gebeld dat je met spoed naar de OK moet. Je werkt
met de nieuwste modaliteiten om bijvoorbeeld röntgenfoto’s, CT-scans en foto’s voor de SEH te maken. Je ontwikkelt samen met
onze radiologen nieuwe toepassingen. Zoals de toepassing van dual energy op CT, cardiologische MRI’s en RFA-procedures op de
interventiekamer.

Dat is allemaal vooral techniek. Maar we zijn meer dan ‘knoppendrukkers’. Patiënten staan misschien aan de vooravond van een
ziekte. Ze willen hun verhaal kwijt aan iemand die snapt waar ze op dat moment doorheen gaan. Gelukkig zitten ze bij jou goed.
Je voelt aan wat een patiënt nodig heeft. Of dat een luisterend oor is, of relativerende humor. Je hebt liefde voor het vak
radiologie. Voor de techniek van radiologie. En bovenal, voor de patiënten van radiologie.
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DIT KRIJG JE
·
·
·
·

Meteen een vast contract voor 24 tot 36 uur: jij kiest hoeveel;
Maximaal €3.774,- per maand (bij 36 uur, cao-ziekenhuizen, functiegroep 45 of 50, afhankelijk van ervaring);
De complexe trauma’s van een groter ziekenhuis, en de hechte band met collega’s en patiënten van een regionaal
ziekenhuis;
Een vaste eindejaarsuitkering, keuze uit onder andere een PC- en een fietsenplan.

En we geven je graag nog meer. Flexibiliteit in je uren? Je werk combineren met kinderen, hobby’s of andere (privé-)
omstandigheden? Plannen om je te specialiseren? Vertel ons waar je behoeftes liggen. We denken met je mee.

DIT HEB JE
·
·
·
·

Een afgeronde opleiding tot MBB’er of radiodiagnostisch laborant;
En bij voorkeur enkele jaren ervaring in een specialisatie;
Een positieve, warme mentaliteit waardoor je goed bij ons past;
De flexibiliteit om ook nacht-, avond- en weekenddiensten te werken (incl. bereikbare diensten).

En vooral: zorg en aandacht voor de patiënt, zoals je ook aan je naaste zou geven.

HET RADIOLOGIETEAM
We zijn met ongeveer 75 MBB’ers, 9 radiologen en een nucleair geneeskundige. Allemaal leergierig. Vandaar de regelmatige
presentaties die we onder elkaar geven. Over de technische, of medische kant van een casus. We houden van gezelligheid en
persoonlijke, warme zorg. Daarom werken we juist hier, en niet in een ander ziekenhuis. Samen verzorgen we 115.000
verrichtingen per jaar, verdeeld over 13 onderzoekskamers op locatie Helmond, en 6 onderzoekskamers op locatie Deurne.

BEN JE ENTHOUSIAST?
Of heb je misschien nog vragen? Hoe dan ook: we horen graag van je. Ook als je bijvoorbeeld eerst even sfeer wil komen
proeven. Je bent meer dan welkom.

Richt je sollicitatie, of je vragen, aan Lillyanne Peeters, afdelingsmanager Radiologie. Vul het formulier hieronder in, of neem
contact op via 0492-59 5598, of ej.peeters@elkerliek.nl.

Matchen jouw profiel en wensen met deze vacature, dan nodigen wij je via email uit voor een kennismakingsgesprek.

Meer weten over (andere) mogelijkheden voor jou in het Elkerliek? Neem dan contact op met Ellen Verheijen, onze corporate
recruiter, via 06-11449655.
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Acquisitie naar aanleiding van deze vacature? Nee bedankt!

Contact Informatie
Contactpersoon sollicitatie

Contactpersoon vacature

Naam

Ellen Verheijen

Naam

Lillyanne Peeters

Functie

corporate recruiter

Functie

afdelingsmanager
Radiologie

Telefoon

06-11449655

Telefoon

0492-595598

E-mail

elm.verheijen@elkerliek.nl

E-mail

ej.peeters@elkerliek.nl
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