MBB-er Mammografie m/v
Vacaturenummer 19-022, 36 uur per
week

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.
Bij de afdeling werken 8 radiologen (incl. 2 chef’s de clinique) en 2 nucleair geneeskundigen samen met een team van MBB-ers,
doktersassistentes 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 hart-vaatkamer, 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 benoemd die deze functie uitvoeren in combinatie met hun werkzaamheden als MBB-er.
De functie
Als MBB’er mammografie binnen het Laurentius ziekenhuis combineer je de mammografie-werkzaamheden met conventionele
radiologie(inclusief basis CT-onderzoeken). Je draait mee in de onregelmatige (nacht)diensten voor de conventionele radiologie.
Tot de mammografie-werkzaamheden behoort, naast het verrichten van conventionele mammografieën, assisteren bij
(stereotactische) puncties en I-125 implantaties, waarbij je de patiënt begeleidt en onderzoeksgegevens vastlegt.
De modaliteit mammografie is momenteel volop in beweging door nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied, zo gebruiken we
inmiddels standaard tomosynthese en zijn we deze maand gestart met Contrast-Enhanced Mammography(CEM). Sinds begin dit
jaar hebben wij ook ons nieuwe mammografietoestel in gebruik genomen. Je voert de onderzoeken deels zelfstandig uit en deels
in samenwerking met collega’s en radiologen. Het begeleiden van stagiaires zal uiteindelijk ook onderdeel van het takenpakket uit
gaan maken. Daarnaast blijf je jezelf doorlopend ontwikkelen door trainingen die voornamelijk ‘on the job’ plaatsvinden.
Wie zoeken we?
 Je bent bij voorkeur in het bezit van een mammografie-opleiding
 Je beschikt over het diploma MBB-er (MBRT, met een 4A/B stralendeskundigheidsniveau);
 Je bent bereid tot het volgen van verdere opleidingen en trainingen die via de afdeling worden aangeboden.
Wat bieden we jou?
We bieden een interessante en afwisselende functie in een prettige werkomgeving. Een arbeidsovereenkomst voor 36 uur per
week voor de duur van 1 jaar, met de intentie deze te verlengen bij goed functioneren.
Salariëring vindt plaats conform de CAO-ziekenhuizen, afhankelijk van ervaring volgens FWG 50.
Informatie en sollicitatie
Wil je meer informatie over de functie? Bel dan met Jef Beusen, Teamleider Medische Beeldvorming, 0611765840.
Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Wieteke den Os, recruiter, telefoonnummer 0611380065.
Indien Laurentius met jou een arbeidsovereenkomst aangaat, dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.
Tot 1 april 2019 kun je reageren via onderstaand sollicitatieformulier.
Klik hier om het sollicitatieformulier te openen.

