Vacature

OLV Ziekenhuis

Medische Beeldvorming Technoloog / Verpleegkundige (M/V),
Campus Aalst
Taakomschrijving
Je werkt in een multidisciplinair team bestaande uit artsen, verpleegkundigen, technologen en zorgkundigen op de afdeling
medische beeldvorming op de campus Aalst. De hoofdactiviteit van deze afdeling is het maken van beelden van patiënten zodat de
arts een diagnose kan stellen. Je kan tewerkgesteld worden op de eenheden MR, CT of Conventionele Radiologie. Samen met je
collega's sta je in voor het bieden van een kwalitatieve, totale en planmatige zorg aan alle patiënten van deze afdeling met respect
voor de individuele psychosociale en lichamelijke noden van elke patiënt.





Je doorloopt een intensief en gestructureerd programma om degelijk ingewerkt te worden in de diverse activiteiten. Dit
programma is een gefaseerd geheel van diverse zowel theoretische als praktijkgerichte modules. Achtereenvolgens is er
on-the-job training en begeleiding door deskundige mentoren voorzien voor de specifieke activiteiten.
Je wenst je verder te verdiepen in de boeiende en snel evoluerende wereld van medische beeldvorming en
hoogtechnologische technieken.
Je wil daadwerkelijk meewerken en meedenken aan het verder uitbouwen van een omgeving waar zorg voor onze patiënt
centraal staat.

Profiel







Je hebt een diploma van Bachelor in de (ziekenhuis) verpleegkunde (gegradueerde) of je bent een technoloog medische
beeldvorming
Je hebt bij voorkeur ervaring op een dienst medische beeldvorming
Je bent vooral gedreven en gemotiveerd. Je wenst je vast te bijten in deze boeiende en veeleisende job.
Je neemt snel nieuwe informatie op. Indien je een zekere handigheid hebt om te werken met computers en
technologische apparatuur is dit mooi meegenomen.
Je bent een stressbestendige medewerker en je blijft kalm en efficiënt handelen onder druk.
Je gaat met patiënten om op een professionele en deskundige wijze, doch je verliest ook het warme en menselijke
contact niet uit het oog.

Aanbod
Het betreft een voltijdse contract van onbepaalde duur, inclusief avond- en weekendwerk en nachten.
Voor meer informatie kan je vrijblijvend contact opnemen met Kris Vierendeels, Zorgzonemanager, tel: 053/72 46 19.
Benieuwd wat werken in ons ziekenhuis betekent? Het OLV Ziekenhuis biedt een attractief beloningspakket aan om de loyaliteit en
prestaties van alle OLV-medewerkers te waarderen. We hebben zowel oog voor financiële elementen (vb. loon, extra legale
voordelen, benefits,…) als niet-financiële elementen (vb. groeikansen, autonomie en verantwoordelijkheden,…).
Meer info over ons beloningspakket is te raadplegen via bijgevoegde link waarom-kiezen-voor-het-olv-ziekenhuis
Al onze vacatures zijn te raadplegen op onze website www.olvz.be
Rechtstreekse link: Medische beeldvorming

Solliciteer via onze website

