
 

 

 

 

 

Vacatures in AZ Klina 

 

AZ Klina is het acuut referentie- en revalidatieziekenhuis voor patiënten en verwijzers uit de regio 

Noord-Antwerpen. Het ziekenhuis telt 581 bedden. AZ Klina is een innovatieve en lerende organisatie 

die kwalitatief hoogstaande zorg biedt en die continu wil verbeteren. We zetten in op een sterk 

uitgebouwde afdeling oncologie met radiotherapie en borstkliniek, centrum voor robotheelkunde, 

pijnkliniek, neurologisch centrum, cardiale revalidatie met gespecialiseerde medewerkers gaan elke 

dag “Voluit voor Zorg”! Dankzij doorgedreven opleiding en training kunnen zij bij ons hun sterkste 

kant verder te ontwikkelen. Daarbij houden we altijd rekening met wat zij zelf belangrijk vinden. 

Op dit moment zijn wij op zoek naar een  

Verpleegkundige of technoloog medische beeldvorming 
 

Als technoloog op de afdeling Medische beeldvorming sta je in voor de bediening van de toestellen, 

in dit geval CT en MR, dit in nauwe samenwerking met de radiologen. 

Functieomschrijving 

• je neemt de verantwoordelijkheid om aan elke zorgvrager een individuele en totale dienstverlening 

aan te bieden, met inachtneming van zijn of haar behoeften en noden 

• je hebt hierbij oog voor kwalitatieve, planmatige en nauwkeurige zorgverlening en toepassing van 

de radiologische technieken en handelingen 

• je staat in voor de totaalzorg met betrekking tot het patiëntenonderzoek: het opvangen en 

voorbereiden van patiënten en de nazorg 

• je ondersteunt de artsen van de afdeling bij bepaalde specifieke technische handelingen 

• je draagt actief bij aan een goede samenwerking binnen het team en de afdeling. 

• je hebt oog voor een correcte communicatie en samenwerking, zowel op de afdeling als in de 

samenwerking met andere afdelingen en verwijzers, rekening houdend met de behoeften en noden 

van de zorgvrager. 

• je staat in voor klein onderhoud van het materiaal, de apparaten en de producten 

• je voert kwaliteits-, en radioprotectiecontroles uit ten einde de precisie van de gegevens te 

verbeteren en de veiligheid van de patiënten te waarborgen 

• je neemt actief deel aan het op punt stellen van nieuwe onderzoeks- en behandelingstechnieken 

• je neemt mee verantwoordelijkheid tot een continue bewaking van de stralingshygiëne. 

 

 

 



 

 

 

Profiel 

• verpleegkundige of technoloog medische beeldvorming 
• opleiding radioprotectie of bereid deze te volgen (50u) 
• een uitgesproken interesse in radiologie, kennis omtrent CT en/of MR is een pluspunt 
• bereid zijn kennis van medisch-technische onderzoeken en behandelingen te verwerven door 
opleiding 
• kennis van MS Office toepassingen 
• gericht op samenwerken 
• probleemoplossend en analytisch denken 
• kritisch denken 
• verantwoordelijk 
• stressbestendig 
• leergierig 
• empathie 
• discretie 
• bereid te werken met wachtdiensten  
• bereid te werken in weekends (gemiddeld 1 weekenddag/maand) 

 

Aanbod 

• een degelijke opleiding omtrent CT en later MR: 

o opleiding op onze dienst door onze key-users en ervaren collega's 
o bijwonen van cursussen en symposia 

• behoud van relevante anciënniteit 
• contract van onbepaalde duur 
• tewerkstellingsregimes tussen 80 en 100% 

 

Interesse? 
Neem voor een functiebeschrijving en meer info geheel vrijblijvend contact op met :  
Personeelsdienst AZ Klina 
Katrin Grooten, personeelsverantwoordelijke 
Augustijnslei 100 
2930 Brasschaat 
tel. 03/650.50.03 
katrin.grooten@klina.be  

 

 

 


