
 

 
 
 
 
 

 
AZ Turnhout is een vooruitstrevend en groot regionaal ziekenhuis dat een ‘Gast-huis’ wil zijn in de letterlijke 
betekenis van het woord. Met ruim 2000 medewerkers en 200 artsen zijn we ook meteen één van de grootste 
werkgevers in de Kempen. De beste zorg bieden aan onze patiënten is onze missie, mensgericht en met 
aandacht voor de beleving van de patiënt en zijn of haar naasten. Een vlotte samenwerking tussen alle 
diensten, van keukenhulp tot arts, van verpleging tot administratie, is daartoe de sleutel. Het ziekenhuis 
behaalde recent ook het internationale, hoog aangeschreven NIAZ-kwaliteitslabel. Het  toont aan dat de 
medewerkers van AZ Turnhout veilige zorg van hoge kwaliteit bieden en dat het ziekenhuis gericht is op 
voortdurende kwaliteitsverbetering. Wij zijn op zoek naar een (m/v): 
 

Technoloog medische beeldvorming  
dienst Radiotherapie  

                 Campus St.-Elisabeth    REF. 17-ZOR-110-EPO 
Functie  

• Je bent, samen met de andere medewerkers van radiotherapie, verantwoordelijk voor een 
kwaliteitsvolle dienstverlening naar de patiënten en de continue verbetering van de 
zorgprocessen. Je hoofdopdracht bestaat uit het toedienen van radiotherapie. 

• Je gebruikt hiervoor verschillende radiotherapeutische toestellen en hulpmiddelen om de 
patiënt correct te positioneren en te bestralen, informeert patiënten over het praktisch 
verloop van de behandeling en je luistert actief naar patiënten. Je volgt eventuele 
nevenwerkingen van de bestraling op en rapporteert deze aan de behandelende 
radiotherapeut. 

• Je werkt in een multidisciplinair team samen met radiotherapeuten, fysici, diëtisten, 
psychologen, sociaal verpleegkundigen en collega’s van oncologie. 

• Je werkt eerst 80%, daarna 100%, in blokken van 8u. (tss. 7.30-17u). Er is geen 
weekendwerk. 

 
Profiel 

• Je bent in het bezit van een bachelor diploma Technoloog medische beeldvorming. 
• Je hebt de cursus stralingsprotectie gevolgd of bent bereid deze te volgen. 
• Je werkt nauwkeurig en met aandacht voor details volgens interne procedures. 
• Je bent sociaal, patiëntgericht en discreet.  
• Je hebt een enthousiaste persoonlijkheid en kan zowel zelfstandig als in een 

multidisciplinair team werken.  
• Je neemt initiatief, bent flexibel en stressbestendig.  
• Je staat open voor verandering en blijft je bijscholen in het werkdomein.  
• Je kan goed overweg met recente informaticatoepassingen en de verwerking van digitale 

gegevens. 
• Onze BIOS-waarden zijn jou op het lijf geschreven. 

 
Wij bieden jou 

• Aaneensluitende tijdelijke contracten: zo snel mogelijk te starten, vermoedelijk tem juni 
2018. 

• Een aangename werksfeer en een uitdagende en professionele werkomgeving waar 
patiëntveiligheid een centrale rol inneemt. 

• Een aangepast inscholingpakket met begeleiding.  
• Ondersteuning van deskundigheidsbevordering en professionele groei.  
• Een evenwichtig samengesteld loonpakket,  maaltijdcheques, bijscholingsmogelijkheden, 

een uitstekende verlofregeling, fietsvergoeding en sociaal abonnement. 
 
Meer info/ hoe solliciteren?  
Voor meer info, mag je contact opnemen met Sabine Swaans, hoofdverpleegkundige 
Radiotherapie tel. 014/ 40 69 02. 
 
Solliciteren kan tot en met 12 november 2017, (uitsluitend) via het online sollicitatieformulier dat je 
vindt op onze website. Gelieve je CV en motivatiebrief toe te voegen. 
 


