027-2021 Technoloog/verpleegkundige medische beeldvorming voor de dienst
medische beeldvorming (m/v) - COD - 38uur
Bedrijfsdetails
Werken in UMC 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 Medische Beeldvorming voert meer dan 120.000 onderzoeken per jaar uit, in verschillende disciplines, zoals conventionele
radiologie, scans, MRI, echografie, interventionele angiografie, bij zowel volwassenen als kinderen, in een tiental onderzoekszalen.
Ons team telt 28 technologen of verpleegkundigen gespecialiseerd in medische beeldvorming, 25 radiologen en 10
secretariaatsmedewerkers. Een beheerscomité waarin medici, paramedici en secretariaatsmedewerkers vertegenwoordigd zijn,
staat in voor de communicatie en teamwerk.
Uw taken
Een technoloog medische beeldvorming zorgt voor de patiënten bij wie een medisch beeldvormingsonderzoek moet worden
uitgevoerd, zoals:
Conventionele, digestieve, urologische, pediatrische radiologie
Tomodensitometrie of CT-scan
MRI (magnetic resonance imaging)
Diagnostische en interventionele angiografie

Hij vervult technische en administratieve taken die bij de radiologie horen (begeleiding van de patiënt, installatie en uitvoering van
het onderzoek).
Bij sommige procedures biedt hij ondersteuning aan de radioloog.
Hij bezorgt de radioloog een geschikt beeld voor het stellen van de diagnose.
Bij alle invasieve technieken staat hij de arts bij.

Hij voert zijn taken uit in samenwerking met:
* de radiologen
* de technologen
* de verpleegkundigen
* de secretariaatsmedewerkers
Profiel
Toelatingsvoorwaarden
• In het bezit zijn van:
o een bachelordiploma technoloog in medische beeldvorming OF een bachelordiploma verpleegkundige met specialisatie in medische
beeldvorming
o certificaat stralingsbescherming (wettelijk verplicht door het FANC)
• Elke andere opleiding of ervaring die verband houdt met de functie, is een pluspunt.

• Kennis van reanimatietechnieken is een troef.
• Kunnen werken met grote mobilisaties en een beschermingsschort kunnen dragen.
• Voldoen aan de tweetaligheidsvereisten (SELOR).
Uw profiel
• U bent empathisch ten opzichte van de patiënten.
• U hebt interesse voor technisch werk.
• U kunt zich gemakkelijk aanpassen aan een gespecialiseerde omgeving.
• U houdt van teamwerk.
• U bent diplomatisch ingesteld en communiceert tactvol.
• U kunt autonoom werken en neemt initiatief.
• U bent een goede organisator en planner.
• U bent bereid om te leren werken met de specifieke beheersinstrumenten en softwareprogramma's van de instelling.
• U beheerst de beginselen van asepsis.
• U werkt deontologisch correct.
• Permanente verbetering is belangrijk voor u.
Taal
Voldoen aan de tweetaligheidsvereisten (SELOR).
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 genieten u en de mensen met wie u samenwoont, voorkeurtarieven in de ziekenhuizen
van het IRIS-netwerk.
Loonbarema's
Gelijkgesteld met de graad van: Technoloog medische beeldvorming
Datum indiensttreding: ASAP
Werkuren: van 7.15 tot 20.30 uur - nachtwerk van 20.30 tot 7.30 uur, meewerken in de wachtdienst voor RX, CT, MRI, (Angio)
Aanvullende inlichtingen
Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer Marc WILLEM (hoofdverpleegkundige van de dienst Radiologie) op het nummer 02
535 42 55.
Indiening kandidatuur:
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

