Verpleegkundige en/of technoloog medische beeldvorming
nucleaire geneeskunde (m/v)

Bedrijf
az groeninge is, samen met de ziekenhuizen van Deinze, Waregem, Izegem en Maria Middelares in Gent
lid van het ziekenhuisnetwerk E17. Wij zijn een dynamisch ziekenhuis met 1050 bedden, 2800
medewerkers en 250 artsen. Al deze medewerkers staan jaarlijks in voor 35.000 ziekenhuisopnames met
overnachting, 38.000 dagopnames, 37.000 spoedopnames, 1850 bevallingen en 41.000 ingrepen.
In onze organisatie staat kwaliteitsvolle zorg, innovatie en patiëntgerichtheid centraal. We werken met
respect en in vertrouwen samen met alle partners in-en buiten onze organisatie. Diversiteit,
transparantie, open communicatie, laagdrempeligheid en luisterbereidheid zijn hierbij cruciaal. Onze
speerpunten situeren zich op vlak van verdere uitbouw leverchirurgie, stroke unit en oncologisch
centrum.

Functiebeschrijving
De dienst nucleaire geneeskunde is gesitueerd op campus kennedylaan en beschikt over drie gamma
camera’s en een botdensitometer. Met een PET/CT-scanner is op de dienst nucleaire geneeskunde ook
het PET-centrum gevestigd.
Als verpleegkundige werk je onder supervisie van de arts-nuclearist. Na een interne opleiding voer je
zelfstandig de aangevraagde onderzoeken uit. Je bereidt de nodige radiofarmaca, berekent per patiënt
de correcte dosis en dient deze toe. Je respecteert daarbij de nodige wachttijd en zorgt vervolgens voor
de uitvoering van het onderzoek. Tevens informeer en begeleid je de patiënt gedurende dit proces.
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bent bachelor in de verpleegkunde of technoloog medische beeldvorming.
hebt reeds kennis van radioprotectie of bent bereid je hierin bij te scholen.
werkt graag in een hoog technologische en snel evoluerende omgeving.
werkt snel en nauwgezet zonder hierbij patiëntvriendelijkheid uit het oog te verliezen.
werkt patiëntgericht.
organiseert je werk zelfstandig.
communiceert op gepaste wijze met patiënten, collega's en artsen.
bent flexibel en collegiaal ingesteld.
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Een contract van onbepaalde duur.
Jobtime: 100% (38u).
Start: zo snel mogelijk.
Loon: barema 1.55 (PC 330).
De nodige opleiding voor het vervullen van deze functie wordt voorzien.
De dynamische werkomgeving van een groot en vooruitstrevend ziekenhuis.
Interessante tarieven voor maaltijden in ons personeelsrestaurant.
Gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer of een fietsvergoeding van € 0,23 per kilometer,
heen en terug.
25 verlofdagen en 12 recuperatiedagen voor een voltijdse tewerkstelling.

Contact
Stuur ons vandaag nog je gegevens door via de link onderaan de pagina. Vergeet niet om je CV,
motivatiebrief en de vereiste diploma's toe te voegen.
Hou er rekening mee dat je een uittreksel uit het strafregister, model 1 (vroegere bewijs van goed
gedrag en zeden) dient voor te leggen vooraleer wij jou een job kunnen aanbieden. Je vraagt dit best zo
snel mogelijk aan bij het gemeente- of stadhuis van je woonplaats (gratis). Indien mogelijk, breng je het
uittreksel mee als je bij ons op gesprek komt.
Voor jobgerelateerde vragen (uurrooster, takenpakket, ...) kan je contact opnemen met:
Filip Lavent, hoofdverpleegkundige nucleaire geneeskunde, t. 056 63 41 25
Frederika Van Der Heyde, zorgmanager, t. 056 63 60 44
Voor vragen omtrent het sollicitatieproces mag je contact opnemen met:
Els Moeyaert, manager rekrutering en loopbaan, t. 056 63 63 21
Sollicitaties ontvangen we bij voorkeur via de link boven- of onderaan de pagina via de computer. Is het
voor jou niet mogelijk om je online kandidaat te stellen, dan kan je de gevraagde documenten ook per
post opsturen naar volgend adres:
dienst rekrutering en loopbaan
az groeninge
President Kennedylaan 4
8500 Kortrijk
Solliciteren kan tot en met 7 december 2017. Nieuws omtrent je kandidatuur ontvang je ten laatste
een week nadat de vacature is afgelopen.
Na registratie ontvang je automatisch een e-mail als wij jouw kandidatuur goed ontvangen hebben. We
merken op dat onze e-mail soms in de SPAM-folder terecht komt. Controleer deze map dus zeker indien
je niet direct een mail ontvangt na registratie. Vind je ook daar geen e-mail, dan is je registratie
waarschijnlijk niet gelukt en kan je het opnieuw proberen.

