Kracht van kennis, kracht van leven
Instituut Verbeeten is een specialistisch ziekenhuis waar topklinische zorg wordt geleverd op het
gebied van Radiotherapeutische Oncologie en Nucleaire Geneeskunde.
De groep medisch specialisten bestaat uit 16 radiotherapeut-oncologen, 4 nucleair geneeskundigen
en een algemeen arts. Samen met ruim 250 medewerkers (klinisch fysici, radiotherapeutisch
laboranten, medisch nucleair werkers, doktersassistenten en ondersteunend personeel) worden
met de modernste apparatuur jaarlijks ruim 5000 patiënten behandeld en 7000 patiënten
onderzocht.
Het verzorgingsgebied, met meer dan één miljoen inwoners, strekt zich uit van West- en Middentot Noord-Oost Brabant. Met de ziekenhuizen in dit gebied bestaat een nauwe samenwerking.
Patiënten worden behandeld in onze vestigingen Verbeeten Tilburg, Verbeeten Breda en Verbeeten
Den Bosch.
Vanwege uitbreiding van werkzaamheden heeft Helios Radiotherapie B.V. plaats voor een

Physician assistant (in opleiding)

(m/v)

Wat bieden wij?
Helios Radiotherapie B.V. heeft regionaal een centrale rol in de oncologische zorg. Door actieve
participatie in de ziekenhuizen in de wijde regio wordt hieraan vormgegeven. Als zelfstandig BIG
geregistreerde beroepsbeoefenaar kun jij een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de
patiëntenzorg. Radiotherapie wordt in alle facetten en op alle aandachtsgebieden uitgeoefend met
state-of-the-art technieken (VMAT, IGRT, adaptieve radiotherapie, rapidarc, stereotaxie,
brachytherapie, hyperthermie). Binnen Instituut Verbeeten heeft Helios Radiotherapie B.V. een
centrale positie en er wordt actief geparticipeerd in het management/bestuur.
Wat vragen wij?

Teamplayer

Flexibel

Solidariteit

Dynamiek

Initiatiefrijk

80% dienstverband

Een collega die kwaliteit van werken hoog in het vaandel heeft

Bereidheid te werken op de locaties Tilburg, Breda en ‘s-Hertogenbosch

Je bent in het bezit van een opleiding op hbo-niveau in de zorg met eventueel aanvullend
de Masteropleiding Physician Assistant
De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de cao Ziekenhuizen. Inschaling vindt plaats op basis
van kennis en ervaring volgens FWG 65. Je bent een “teamplayer” maar je kunt ook goed
zelfstandig werken. Je bent klantvriendelijk en collegiaal naar medewerkers toe. Je bent integer en
je beschikt zowel over een groot verantwoordelijkheidsgevoel als inlevingsvermogen. Als
zelfstandig BIG geregistreerde beroepsbeoefenaar kun jij een bijdrage leveren aan de kwaliteit van
de patiëntenzorg.
Interesse?
Uw sollicitatiebrief met curriculum vitae kunt u richten aan Mw. C. Broeders, manager Helios
Radiotherapie B.V. (e-mail broeders.c@bvi.nl of Postbus 90120, 5000 LA, Tilburg). Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met Mw. C. Broeders, of één van de andere radiotherapeuten,
allen bereikbaar via telefoonnummer (013) 594 77 69.

