Poli-assistente Radiologie m/v
Vacaturenummer 19-016, 24 uur per week

“ Een goede planning, aandacht voor de patiënt en inspelen op nieuwe situaties,
als poli-assistente doe je het allemaal tegelijk!’

Over Laurentius
Het Laurentius Ziekenhuis is een ziekenhuis met een overzichtelijke schaal, een informele cultuur en korte lijnen tussen
medewerkers onderling en tussen patiënt en zorgverlener. We hebben een breed zorgaanbod waarbij alle basiszorg voorhanden is
en door samenwerking met andere zorgpartners kunnen we ook hoogcomplexe zorg bieden. Betrokkenheid bij de patiënt en
klantgerichtheid zijn belangrijk voor ons. ‘Liefdevolle zorg met passie’ is onze visie en onze kernwaarden aandacht, optimisme,
deskundigheid en respect zijn de basis van ons handelen.
De afdeling Medische Beeldvorming
Het organisatieonderdeel Medische Beeldvorming bestaat uit Radiologie en Nucleaire geneeskunde. Op deze afdeling werken 8
radiologen (incl. 2 chef’s de clinique) en 2 nucleair geneeskundigen samen met een team van MBB-ers, poli-assistentes en
administratieve krachten. De afdeling is volledig gedigitaliseerd en er wordt met spraakherkenning gewerkt. Er zijn vier digitale
buckykamers (waaronder een SEH buckykamer), een multifunctionele kamer, een urologie statief, een gecombineerde hartvaatkamer, een multislice CT, een MRI, drie echokamers, een mammografiekamer met echo, 2 SPECT-CT’s, een DEXA-kamer en
een PET-CT. De afdeling wordt geleid door een managementteam bestaande uit een afdelingsmanager en een medisch manager.
Daarnaast zijn 2 teamleiders die hun functie combineren met hun werkzaamheden als MBB-er.
De functie
Als poli-assistente Radiologie zijn je hoofdtaken de planning, opvang en begeleiding van patiënten voor behandeling, onderzoek of
ingreep. Je zult ongeveer 50/50 ingezet worden bij de CT en MRI respectievelijk de echografie.
Op de CT en MRI ben je voornamelijk bezig met het maken van (spoed)planningen. Op de echografie betreffen de
werkzaamheden naast het maken van planningen ook de begeleiding van patiënten en het voorbereiden en gebruiksklaar maken
van apparatuur, materialen en behandelruimtes. Sporadisch horen kleine verpleegtechnische handelingen ook bij de
werkzaamheden. Ook draag je zorg voor het beheer van materialen en benodigdheden. Het verrichten van administratieve
werkzaamheden zoals het verwerken van patiëntgegevens, type-, archiveer- en kopieerwerkzaamheden behoort eveneens tot de
taken van de poli-assistente Radiologie.
Wie zoeken we?
 een afgeronde zorggerelateerde opleiding minimaal op het niveau van dokterassistente
 je kunt omgaan met de positionering van de functie tussen patiënt, MBB-er en radioloog
 je voelt je het meest op je gemak binnen een dynamische werkomgeving
 je hebt ervaring met het maken en beheersen van complexe planningen
Wat bieden we jou?
We bieden een interessante en afwisselende functie in een prettige werkomgeving voor 24 uur per week. De arbeidsovereenkomst
wordt aangegaan voor12 maanden, met een optie tot verlenging. De salariëring vindt plaats conform cao-ziekenhuizen schaal 35.
Momenteel vindt er een herweging van de functie plaats, in verband met de toenemende complexiteit van de functie.
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Informatie en sollicitatie
Wil je meer informatie over de functie? Bel dan met Katja America, Teamleider Medische Beeldvorming, 06 29329690.
Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Wieteke den Os, recruiter, telefoonnummer 0475-3832119.
De gesprekken vinden plaats op 25 februari in de ochtend. Een dagdeel meelopen op de afdeling is onderdeel van de
sollicitatieprocedure en vind plaats op 26 februari. We willen je vragen om hier rekening mee te houden.
Indien Laurentius met jou een arbeidsovereenkomst aangaat, dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.
Tot 18 februari 2019 kun je reageren via onderstaand sollicitatieformulier.
Klik hier om het sollicitatieformulier te openen.

