Voor de afdeling Beeldvormende Technieken zoeken wij met ingang van september 2021 enthousiaste:

Studenten MBRT- duaal

Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische
Technieken (Hbo- bachelor MBRT duaal)
Domein: Radiologie en Nucleaire geneeskunde
Functie informatie
Wil je bijdragen aan de juiste diagnose bij uiteenlopende ziektebeelden? Vind jij de combinatie mens en
techniek boeiend? Dan is de opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken
(MBRT) een opleiding voor jou. Leer je beter door theoretische kennis direct toe te passen in de praktijk?
Denk dan eens aan de duale opleidingsvariant (MBRT duaal) waar deze vacature voor is! Tijdens de
opleiding MBRT leer je werken met de meest voorkomende medisch beeldvormende technieken in de
werkvelden Radiologie en Nucleaire geneeskunde. Je leert diagnostische opnamen te maken van het
menselijk lichaam en hoe je de werking van organen in beeld kunt brengen. Daarnaast leer je
geavanceerde apparatuur te bedienen en de veiligheid van patiënten, begeleiders en medewerkers te
waarborgen.
Kortom, de praktijkopleiding is erop gericht om je te ontwikkelen tot een zelfstandig gekwalificeerde
medisch beeldvorming en bestraling deskundige (MBB-er).
Tijdens de opleiding worden werken en leren gecombineerd. Het theoretische gedeelte volg je aan Fontys
Hogescholen te Eindhoven. De praktijkopleiding vindt plaats op de afdeling Radiologie en Nucleaire
Geneeskunde van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (Adrz).
Afdeling
De afdeling Beeldvormende Technieken (BVT) van het Adrz verzorgt het praktijkdeel van de vierjarige
duale bachelor opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken. De afdeling BVT
(met de werkvelden Radiologie en Nucleaire geneeskunde) is een moderne afdeling waarbij veel aandacht
is voor nieuwe ontwikkelingen. Wij vinden een prettig leer- en werkklimaat met voldoende gelegenheid om
te leren en te ontwikkelen erg belangrijk. Bij ons werken denkers die doen.
Profiel
Ben je in het bezit van een diploma HAVO of VWO (profiel Natuur Gezondheid of Natuur Techniek), of een
MBO diploma (niveau 4), of je gaat het diploma binnenkort halen dan kom je in aanmerking voor de
opleiding. Heb je interesse in vakken als biologie, natuurkunde, anatomie, pathologie én ben je
nieuwsgierig naar de nieuwste ontwikkelingen en technieken, dan ben je de juiste persoon om te
solliciteren.
Wij bieden
Een leer/arbeidsovereenkomst en een leerlingensalaris conform de CAO ziekenhuizen gedurende de vier
jarige opleiding bij Fontys Hogeschool te Eindhoven. Het betreft een dienstverband van gemiddeld 32 uur
per week. De kosten van de opleiding worden volledig door het Adrz gedragen.
Inlichtingen
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met de praktijkopleider mevrouw W.
Sinke, tel: 088-1255293 of de heer R. Brandsma 088-1254722 / Email: BVT.praktijkbegeleiding@adrz.nl
Meer informatie over de opleiding is te vinden op: https://fontys.nl (MBRT duaal)
Sollicitaties
Op https://adrz.onlinevacatures.nl kun je de sollicitatiebrief online invullen en de motivatiebrief en
Curriculum Vitae bijvoegen.
Sluitingsdatum: 22 maart 2021.

