Met de focus gericht op de patiënten en hun behoeften, stellen de Iris Ziekenhuizen Zuid (verspreid over 4 gemeenten in het
zuiden van Brussel) en hun 2000 medewerkers, alles in het werk om de ganse bevolking van Brussel en omstreken
doelgerichte en kwalitatieve zorgen en een multidisciplinaire aanpak aan te bieden, dit alles met behoud van onze waarde van
buurtziekenhuis.
De Iris Ziekenhuizen Zuid zoeken,
voor de dienst Medische beeldvorming
op de campussen Etterbeek-Elsene, Molière Longchamp en Joseph Bracops
Technologen Medische beeldvorming (m/v).
onder voltijds contract voor onbepaalde duur
met variabele uurroosters, dag-, nacht- en weekendprestaties
Uw missie omvat het plannen, coördineren en uitvoeren van medisch-technische onderzoeken in samenwerking met de
betrokken presteerder teneinde snel een diagnose te stellen en/of de gepaste behandeling op te starten.
Volgens de werkcampus brengt u rechtstreeks verslag uit bij het Diensthoofd - verantwoordelijke van de eenheid of bij de
Hoofdtechnoloog.
UW FUNCTIE
Uw takenpakket omvat:
- Administratief onthaal van de patiënt.
- Voorbereiding, toediening van en toezicht op de bijzondere zorgen noodzakelijk voor de realisatie van het onderzoek en/of de
behandeling.
- Uitvoeren van conventionele radiografieën, tomodensitometrische onderzoeken en magnetische resonantie volgens de in de
instelling gebruikelijke protocollen.
- Assistentie verlenen aan de dokter bij interventionele technieken, echografieën, en elke bijzondere diagnostische en
therapeutische techniek van medische beeldvorming, dit met respect voor de regels inzake asepsis.
- Registratie, verwerking en afdrukken van gegevens en beelden.
- Beheer en klein onderhoud van materiaal, toestellen en producten.
- Deelname aan de radioprotectiemetingen en aan de kwaliteitscontrole.
- Afstellen en gebruik van injectieapparatuur.
UW PROFIEL
Uw opleiding:
- Bachelor (Graduaat) in Medische beeldvorming en in het bezit van het getuigschrift dat toelaat om het beroep van technoloog
medische beeldvorming uit te oefenen
of
- in het bezit van de afwijking op een noodzakelijke erkenning, door voordeel van de verworven rechten, die toelaat om het
beroep van technoloog medische beeldvorming uit te oefenen
of
- gegradueerde verpleegkundige met een aanvullende vorming medische beeldvorming

Uw ervaring en kennis:
- Een bewezen ervaring als technoloog medische beeldvorming is een troef.
- U bent gepassioneerd door uw job en de mens.
- Door uw natuurlijke empatische ingesteldheid, beschikt u over een stevige relatiezin zoals vlot contact, luisterbereidheid,
communicatie, geduld en openheid.
- U bezit een uitgesproken beroepsernst en hebt zin voor verantwoordelijkheid en het beroepsgeheim.
- U bent stipt en nauwkeurig en beheerst de onderzoekstechnieken.
- U bent beschikbaar en beschikt over een ruim aanpassingsvermogen.
- Uw zin voor organisatie en het beheer van dringende gevallen en prioriteiten werden bewezen.
- U waardeert werken in teamverband en hebt zin voor samenwerking.
- U bezit goede kennis op het vlak van IT en een eventuele theoretische en praktische kennis van de MRI.
- U hebt goede kennis van de tweede landstaal.

WIJ BIEDEN
- Een voltijds contract (38u/week) voor onbepaalde duur met variabele uurroosters (dag-, nacht- en weekendprestaties)
- Een weddeschaal van de overheidssector en extralegale voordelen:
- voorkeurtarieven in alle ziekenhuizen van het Iris-netwerk
- maaltijdcheques ter waarde van 7,30 euro
- tussenkomst (80%) in de kosten van het openbaar vervoer en fietsvergoeding
- een tweetaligheidstoelage (onder voorbehoud van voorlegging van de Selor Art. 10 of 12)
- 24 dagen wettelijk verlof en 5 of 6 extralegale verlofdagen
- Een gevarieerde en boeiende functie in een stimulerende en dynamische werkomgeving
- Een aangename werksfeer met evenwicht tussen het privé- en beroepsleven
INTERESSE OM DEEL VAN ONS TEAM UIT TE MAKEN?
Solliciteer voor 15 december 2017 aan de hand van het formulier online: www.his-izz.be (rubriek werkaanbiedingen).
Voor bijkomende inlichtingen, contacteer

- Marc VANDEN BERGHE, Hoofdtechnoloog campus Etterbeek-Elsene,
op het nummer 02/641.47.56.
- Marie ENGELS, Hoofdtechnoloog campus Molière Longchamp,
op het nummer 02/348.54.73.
- Martine DE TEMMERMAN, Hoofdtechnoloog campus Joseph Bracops,
op het nummer 02/556.15.01.

Enkel kandidaturen ingediend via onze website worden in aanmerking genomen.

