Technoloog medische beeldvorming
Bedrijfsdetails
Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria te Halle wordt beschouwd als toonaangevend in de streek. Door onze
menselijke benadering, de transparante, respectvolle aanpak en onze professionele uitrusting staan we garant voor
een professionele zorgverlening.
Daarnaast plaatsen we deze zorgverlening centraal in onze missie die we als volgt samenvatten: ‘GIDSEN DOOR
ZORG’.
Zo kijken wij momenteel uit naar een technoloog medische beeldvorming voor onze afdeling medische
beeldvorming.

Functie
Als technoloog medische beeldvorming sta je in voor een zeer gevarieerd takenpakket : klassieke Röntgenopnamen,
CT-scan, MRI, Mammografie en ondersteuning van de radioloog bij echografie.
Onze dienst radiologie werd volledig vernieuwd. We beschikken over Cardio-CT, colo-CT, dual Energy CT, Cardio
MRI, interventionele procedures, borst macro-biopsieen, elastografie, …. Je zal samenwerken met een jong en zeer
dynamisch radiologenteam.

Profiel
Je genoot een opleiding tot bachelor technoloog medische beeldvorming.
Ervaring in een gelijkaardige functie is een pluspunt evenals een attest van de opleiding radioprotectie.
Een patiëntvriendelijke houding is van opperste prioriteit.
Je bent leergierig en bereid mee te werken aan vernieuwing.
Je toont een sterke interesse voor nieuwe technologieën.
Je werkt vlot samen met artsen en collega’s.
Je bent stressbestendig en bovendien beschik je over een sterk organisatorisch talent.
Je bent sterk in probleemanalyse en oplossingsgericht handelen.
Tot slot ben je bereid om op regelmatige basis weekends en nachten te werken.

Taal
Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands, aangevuld met een mondelinge kennis van het Frans.

Aanbod
Wij bieden een voltijds contract van onbepaalde duur.
Jouw salaris wordt aangevuld met een pakket aan extralegale voordelen zoals groepsverzekering,
hospitalisatieverzekering na 6 maanden, bedrijfsrestaurant, gratis parking en tal van andere voordelen en kortingen.
Daarnaast voorzien we ruime interne en externe bijscholingsmogelijkheden, werken we binnen een overlegcultuur
met vooraf geplande en gerespecteerde uurroosters en is ons ziekenhuis vlot bereikbaar met de wagen en het
openbaar vervoer.
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