Instituut

Ve r b e e t e n

Wij hebben een vacature voor een:

Medisch Nucleair werker

De kracht van
Instituut Verbeeten

De afdeling Nucleaire Geneeskunde bestaat uit een groep jonge,
enthousiaste en actieve medewerkers en we zijn op zoek naar een nieuwe
collega.

Instituut Verbeeten levert medisch
specialistische zorg op het gebied
van Radiotherapie en Nucleaire
Geneeskunde.

32 uur per week

De afdeling bestaat uit: 4 nucleair geneeskundigen, 14 medisch nucleair
werkers en 4 afdelingssecretaresses. Om alle onderzoeken te kunnen
verrichten hebben wij de beschikking over twee dubbelkops
gammacamera’s met CT mogelijkheid (SPECT/CT) en een PET/CT camera.
De bereiding van radiofarmaca wordt gedaan door medisch nucleair
werkers in een laboratorium wat aan de huidige GMPz-eisen voldoet.
De afdeling heeft de beschikking over 3 therapiekamers.

Wat breng je mee?
Om deze rol goed te kunnen vervullen, heb je een afgeronde opleiding
Medische Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT),
ervaring in het vak en wil je je blijven ontwikkelen. De patiënt staat voor
jou centraal. Je bent kritisch en gericht op verbetering en vernieuwing.
Je bent sociaal en communicatief vaardig. Herken jij jezelf hierin?
Solliciteer dan naar onze vacature.
Wat bieden wij jou?
Een omgeving waarin de patiënt voorop staat, waar enthousiaste
zorgprofessionals met moderne apparatuur de best mogelijk zorg leveren.
Je krijgt van ons een verantwoordelijke en afwisselende baan waarbij jouw
kennis en ervaring een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de
behandeling van de patiënt. Een prettige werksfeer binnen een leuk,
professioneel team. We nemen je aan voor 1 jaar met zicht op een contract
voor onbepaalde tijd. De functie is ingeschaald in FWG-functiegroep 50.
Je salaris wordt gebaseerd op opleiding en ervaring.
Informatie en solliciteren
Herken jij jezelf in deze vacature en heb je interesse?
Stuur dan voor 20 januari 2022 je motivatie en CV naar
sollicitatie@bvi.nl.
Voor meer informatie:
neem contact op met de teamleider nucleaire geneeskunde,
Marijke Doppenberg via 013 - 594 77 77.

De manier waarop wij met
patiënten omgaan is de kracht van
Instituut Verbeeten: we bieden
zorg op maat, met aandacht voor
wat patiënten én hun naasten zelf
belangrijk of nodig vinden. Het is
onze missie om alle patiënten de
best mogelijke zorg te bieden met
zo min mogelijk fysieke en
mentale belasting.
Dit doen we door continu te
werken aan het toegankelijk
maken van de nieuwste
technieken die het behandel- en
onderzoekstraject sneller, beter en
vooral patiëntvriendelijker maken.
In 65 jaar zijn wij uitgegroeid tot
een hypermoderne instelling met 3
radiotherapievestigingen in Tilburg,
Breda en Den Bosch. Samen met
zo’n 250 medewerkers behandelen
wij jaarlijks 4500 patiënten en
worden 7000 patiënten onderzocht.
www.verbeeten.nl

‘Ben je flexibel en houd je van een

gezellig team waarin hoge kwaliteit van
zorg voor de patiënt en een prettige
samenwerking belangrijk is, kies dan
voor ons!
Laat het ons weten als je enthousiast bent
geraakt in Nucleaire Geneeskunde bij
Instituut Verbeeten!’
- Gemma, MNW-er
#dekrachtvansamen

