026-2021 Technoloog (m/v) of gespecialiseerde verpleegkundige (m/v) voor de
dienst Radio-Isotopen/Nucleaire geneeskunde (M/V) – vervangingscontract tot
maart 2021 - 38 uur
Bedrijfsdetails
Werken in CHU Saint-Pierre werkt in het hart van de stad, in het hart van het leven, met passie voor zorg!
Onze 2.800 medewerkers zijn onze sterkte en onze eerste ambassadeurs. Respect, innovatie, engagement, kwaliteit en solidariteit
zijn de waarden die hen telkens drijven. Iedereen in onze 40 medische diensten streeft ernaar de patiënt centraal te stellen.
Wat ons typeert, is ons vermogen om ons aan te passen aan de sociale realiteit, onze verdraagzaamheid, ons vrij onderzoek en onze
kracht om ons dagelijks in te zetten voor de Brusselse patiënten en patiënten van elke herkomst.
Het UMC Sint-Pieter is een openbaar buurtziekenhuis waar iedereen voor kwalitatief hoogstaande zorgen terechtkan. Vanuit die
missie gaan wij dagelijks de uitdagingen van de volksgezondheid aan. Door actief te investeren in onderzoek en onderwijs zijn wij
trouw aan ons universitair karakter. Door ons streven naar medische uitmuntendheid en onze multidisciplinaire aanpak in onze elf
themaziekenhuizen, is ons ziekenhuis nationaal en internationaal een referentie.
Het UMC Sint-Pieter maakt deel uit van het Universitair Ziekenhuiscentrum Brussel (UZCB) dat de Brusselse openbare en
universitaire ziekenhuizen groepeert. Wij werken nauw met diverse partners samen zoals huisartsen, specialisten, het OCMW en
andere hulp- en zorginstellingen.
In het UMC Sint-Pieter werken, is deel uitmaken van een hechte, ondersteunende groep waarin iedereen zijn plaats heeft voor een
optimale dienstverlening. De tevredenheid van onze patiënten en het welzijn op het werk zijn onze prioriteiten.
Functie
De dienst Nucleaire Geneeskunde (Radio-isotopen) ligt op onze campus Hallepoort.
Het verzorgende team bestaat uit 6 leden die grondig de scintigrafische onderzoeken uitvoeren (2 camera's met dubbele kop en een
hybride SPEC/CT-camera van de nieuwste generatie), net als de densitometrische onderzoeken (DXA-densitometrie van het
Hologic-type) en de ademtests om Helicobacter Pylori (BTU) op te sporen.
Wij voeren jaarlijks ongeveer 5.000 scintigrafieën uit (van de botten, het myocard, de schildklieren, de longen, de nieren, detectie
van schildwachtklieren, evaluatie van de maaglediging, ...)
De dienst heeft een belangrijke pediatrische activiteit ontwikkeld, die vooral gebaseerd is op nieronderzoeken (die meerdere keren
per week worden uitgevoerd).
Ze realiseert ongeveer 1.500 botdichtheidsmetingen per jaar en iets minder dan 1.000 ademtests (opsporen van Helicobacter Pylori).
Missie :
U zorgt dagelijks voor de goede werking van het beeldvormingsmateriaal;
U voert volgens de geldende goede praktijken kwaliteitscontroles op apparaten uit. U analyseert de resultaten en staat in voor de nodige
bijsturingen.
U definieert en/of wijzigt de parameters voor de beeldverwerving en zorgt voor de input ervan in de apparaten.
Samen met het verzorgingsteam staat u in voor het goede verloop van de klinische activiteiten.
U voert patiëntenonderzoeken uit, houdt de traceradministratie bij tot aan het ophalen van de stalen, het maken van de beelden en de
verwerking ervan;
U voert dagelijks controles uit op radioactieve besmetting;
U werkt mee aan de invoering van nieuwe beeldvormingsprocedures.
U werkt mee aan de uitwerking en de invoering van specifieke procedures voor radiobescherming, traceerbaarheid, apparatenbeheer enzovoort.
U werkt zo nodig samen met leveranciers van beeldvormingsmateriaal en onderhoudsdiensten.
U helpt bij de voorbereiding van tracers en de in-vitrobehandeling van diverse biopsieën.racht
Profiel
Toelatingsvoorwaarden
In het bezit zijn van specialisatie in radiologie voor verpleegkunde OF een diploma van technoloog in de medische beeldvorming.
Klinische ervaring op een medische beeldvorming is een pluspunt;
Kennis van hybride beeldvormingstechnieken is een pluspunt;
Voldoen aan de tweetaligheidsvereisten (SELOR).
Profiel
U bent stipt en gaat nauwgezet en georganiseerd te werk.
U neemt graag verantwoordelijkheid en werkt autonoom.
U geeft blijk van empathie en houdt van contacten met patiënten, kinderen en volwassenen.
U geeft blijk van teamspirit.
U bent stressbestendig

Taal
U hebt een goede kennis van de tweede landstaal of u bent bereid die te verwerven (intern georganiseerde taalcursussen tijdens
de werkuren, mogelijkheid om een Selor premie voor tweetaligheid van € 150 bruto te krijgen als u het taalcertificaat van Selor
artikel 10 kunt voorleggen).
Aanbod
Wij bieden u een loon dat gebaseerd is op uw opleidingsniveau en ervaring, maaltijdcheques en een ruime tussenkomst in de
kosten voor openbaar vervoer. Daarnaast profiteren u en de mensen die met u samenwonen van voorkeurtarieven in de
ziekenhuizen van het IRIS-netwerk.
Extralegale voordelen:
o maaltijdcheques ter waarde van € 7,30;
o voorkeurstarieven voor medische zorg in alle ziekenhuizen van het IRIS-net (voor u, uw partner, uw familieleden ten laste in
opgaande of neergaande lijn);
o een tussenkomst in de kosten voor het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding;
o een jaarlijkse aanmoedigingspremie;
o een maandelijkse tweetaligheidspremie van € 150 bruto (op voorwaarde dat u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt
voorleggen);
o 24 wettelijke vakantiedagen en 5 extralegale vakantiedagen (+ verschillende dagen omstandigheidsverlof);
o talrijke carrièremogelijkheden binnen een groot netwerk (IRIS);
o een integratietraject op maat om u te ondersteunen in uw nieuwe functie;
o een opleidingsprogramma dat u de kans biedt om te groeien in uw loopbaan.
Loonbarema
Gelijkgesteld met de graad van: gespecialiseerde verpleegkundige
Jaarwedde voltijds: Baremaschaal (sociaal charter): BH SP'1/2/3
Min.: € 31.055,47 geïndexeerd
Max.: € 52.605,62 geïndexeerd
Het maximum wordt bereikt na 27 jaar geldelijke anciënniteit.
Afwikkelingspercentage: 1,7410
Gelijkgesteld met de graad van: technoloog
Jaarwedde voltijds: Loonschaal (sociaal charter): BH’1/2/3
Min.: € 28.948,32 geïndexeerd
Max.: € 51.001,12 geïndexeerd
Het maximum wordt bereikt na 23 jaar geldelijke anciënniteit.
Afwikkelingspercentage: 1.7410
Uurrooster: 7u30-17u

Procedure voor het indienen van kandidaturen: Ga naar de website of intranetsite van het UMC Sint-Pieter en dien uw kandidatuur
rechtstreeks online in via de vacature in kwestie (cv en motivatiebrief).
Online op:
ma 15 februari 2021
Locatie:
UMC Sint Pieter

