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Wees gerust, je springt hier niet in het ijle. GZA is een modern
uitgeruste groep vooruitstrevende ziekenhuiscampussen en
woonzorgcentra met voor elk wat wils. We hebben heel wat te
bieden, bekijk onze voordelen op www.werkenbijgza.be.

GZA Ziekenhuizen zoekt (m/v):

Verpleegkundige / technoloog
medische beeldvorming
voltijds - onbepaalde duur

Ben je geboeid door de zorgsector? Heb je een hart voor patiënten
in een ziekenhuis? Wil je bijdragen aan een optimale zorg op maat
van onze patiënten? Dan ben jij de verpleegkundige/technoloog
medische beeldvorming die we zoeken voor onze job bij
GZA Ziekenhuizen.

Jobinhoud
Op de dienst medische beeldvorming kom je terecht in een open,
jonge, dynamische ploeg. Het voltallige team, verspreid over de 3
campussen, telt 75 medewerkers en 21 radiologen.
Dagelijks worden voor ongeveer 800 patiënten onderzoeken
uitgevoerd met verschillende methoden zoals: CT- en MRI
scan, mammotomie en mammografie, conventionele RX- en
angiografieën.
• uitvoeren van en assisteren bij medisch beeldvormende
onderzoeken;
• administratieve afhandeling van de onderzoeken;
• patiënten begeleiding voor, tijdens en na de onderzoeken.

Vereisten
• Je bezit een diploma technoloog medische beeldvorming of
verpleegkundige (bachelor of gegradueerd) met ervaring op
de medische beeldvorming en in het bezit van de opleiding
radioprotectie;
• Je hebt je erkenning aangevraagd of reeds op zak.

Uurroosters
• Je werkt voltijds of deeltijds (min 28,5u/week).
• Te werken in een flexibel en variabel uurrooster
tussen 7 en 21 uur.

Vragen?
Meer weten over de inhoud van de functie?
Contacteer de dienst talentbeheer op het nummer 03 443 42 50.

Interesse?
Solliciteer online via www.werkenbijgza.be of mail je CV en
motivatiebrief naar jobsite@gza.be

Volg ons op

GZA Ziekenhuizen
campus Sint-Augustinus - campus Sint-Vincentius - campus Sint-Jozef
GZA Zorg en Wonen Cadiz - De Bijster - De Hazelaar - De Zavel - Heide Velden - Hollebeek Sint-Bavo - Sint-Camillus - Sint-Gabriël - Sint-Vincentius

