Momenteel hebben we een vacature voor een (m/v):

Technoloog
medische beeldvorming
Functie
Verlenen van verpleegkundige basis- en gespecialiseerde zorg, toepassen van onderzoekstechnieken
(i.f.v. diagnosestelling door de arts);
Voorzien in de psychosociale ondersteuning van patiënten;
Assisteren van de arts bij de uitvoering van onderzoeken;
Toezien op de correcte uitvoering en opvolging van de vastgelegde procedures;
Voorzien in informatieoverdracht en overleg m.b.t. zaken die de zorg voor de patiënt en/of de werking
van de dienst aanbelangen;
Voorzien in het administratief beheer van onderzoeksaanvragen.

Profiel
U heeft een bachelordiploma in de medische beeldvorming;
U bent in het bezit van een postacademische vorming (getuigschrift) radioprotectie of bent bereid dit te
behalen;
Ervaring als technoloog medische beeldvorming is een pluspunt;
U werkt graag in team maar kan ook autonoom functioneren;
U beschikt over goede technische vaardigheden;
U bent een flexibel, gemotiveerd en stressbestendig persoon;
Kwaliteitsvolle dienstverlening en patiëntvriendelijkheid draagt u hoog in het vaandel.

Aanbod
Tewerkstelling in een dynamische en innoverende werkomgeving;
Verloning volgens PC 330, barema 1.55/1.61/1.77 aangevuld met extralegale
(maaltijdcheques, woon-werkverkeer vergoeding, vergoeding voor onregelmatige prestaties)
U ontvangt een vervangingscontract;
Tewerkstellingspercentage - 80% (30,40u/38u);
U zal werken in een variabel uurrooster.

voordelen

Het AZ Herentals is een modern en dynamisch ziekenhuis dat professionele basiszorg aanbiedt. Het beschikt
over 243 bedden, verspreid over verschillende verpleegafdelingen.
Onze missie als regionale zorginstelling bestaat erin een professionele basiszorg te bieden aan alle patiënten,
waarbij klantvriendelijkheid en kwaliteit de sleutelbegrippen zijn die gehanteerd worden door 100 artsen, 700
ziekenhuismedewerkers en het bestuur. Om ons motto “Wij staan borg voor kwaliteit en zorg!” waar te maken,
zijn we op zoek naar gedreven medewerkers.
Wil je meewerken aan kwaliteit en zorg? Kom dan ons dynamisch team versterken.
Surf naar www.azherentals.be/vacatures en solliciteer online. Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Ann
Krieckemans – zorgmanager: t 014 24 63 02. Voor looninformatie kan je terecht bij Hannelore Paepen – HR-medewerker: t
014AZ
24 St.-Elisabeth
61 56.
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