INTERNE EN EXTERNE VACATURE
VERPLEEGKUNDIGE OF
TECHNOLOOG MEDISCHE BEELDVORMING
PET/CT-CENTRUM & NUCLEAIRE GENEESKUNDE

Het AZ Sint – Lucas Gent, AZ Jan Palfijn, Sint – Vincentiusziekenhuis Deinze en AZ Alma slaan de handen in
elkaar voor de uitbouw van een nieuw PET/CT-centrum. Het PET/CT-centrum zal vanaf 1 januari 2018
openen op de site van AZ Sint – Lucas Gent in een modern nieuwbouwcomplex.
Ben jij een enthousiaste medische beeldvormer of verpleegkundige en heb jij zin om deel uit te maken van
dit innovatieve project? Dan ben jij de kandidaat die we zoeken!
JOUW FUNCTIE
 je voert diagnostische onderzoeken uit onder verantwoordelijkheid van een arts zowel in het PET/CTcentrum (voorbereiding, beeldopname inclusief contrast-toediening, beeldverwerking, …) als op de
dienst nucleaire geneeskunde (oa. scintigrafieën, SPECT/CT, botdensitometrie). Je werkt 50% in het
PET/CT-centrum en 50% op de dienst nucleaire geneeskunde
 je bereidt radio-actieve producten en staat in voor de toediening (o.a. via een automatisch dosis
uitvulsysteem,manuele bereiding, …)
 je informeert en begeleidt de patiënt tijdens het onderzoek
 je verwerkt de resultaten van onderzoeken op een geïnformatiseerde manier
JOUW PROFIEL
 je bent technoloog medische beeldvorming of bachelor in de verpleegkunde (bij voorkeur met ervaring
op een dienst medische beeldvorming of nucleaire geneeskunde)
 je hebt een passie voor beeldvormende technieken
 door jouw enthousiasme en professionaliteit word je het uithangbord van deze nieuwe dienst
 je hecht belang aan een patiëntgerichte houding waardoor je handelt volgens de wensen en waarden
van de patiënt
 je werkt graag zelfstandig maar door je collegialiteit lever je ook je bijdrage in dit stimulerend en stabiel
team
 je bent communicatief vaardig
ONS AANBOD
 je wordt tewerkgesteld in een uitdagende werkomgeving: we beschikken over een nieuw opgestart
PET/CT-centrum met de meest moderne apparatuur en een dynamische en kwalitatief hoogstaande
dienst nucleaire geneeskunde met 3 SPECT/CT – camera’s
 een uitgebreid spectrum van diagnostische en therapeutische toepassingen van radio-isotopen is
beschikbaar inclusief verschillende vormen van PET, CT, SPECT, botdensitometrie en metabole
radiotherapie
 een voltijds contract van onbepaalde duur
 geen avond-, nacht- en weekendwerk
 startdatum december 2017
 verloning volgens de ziekenhuisbarema’s rekening houdend met jouw relevante anciënniteit en
aangevuld met een aantal extralegale voordelen
Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Evi Van de Steene, medewerker werving & selectie van AZ Sint Lucas, op het nummer 09 / 224 58 15.
INTERESSE?
Stuur dan zo snel mogelijk jouw motivatiebrief met cv elektronisch door via de jobpagina van AZ Sint – Lucas:
www.azstlucas.be.
Christine Van der Hoogerstraete
Directeur Personeel & Organisatie
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