Laborant Medisch Beeldvormende Technieken in
opleiding (32 uur)
Wil je graag werken en leren tegelijk? Heb je interesse in vakken als
Biologie en Anatomie én ben je nieuwsgierig naar de nieuwste
technologieën en ontwikkelingen? Dan zijn we op zoek naar jou!
JOUW uitdaging
Naast dat je als MBB’er een veelzijdig en afwisselend beroep hebt, wil je graag
je sociale vaardigheden en mensenkennis combineren met interesse voor
techniek. Tijdens de opleiding leer je onderzoeken uit te voeren op het gebied
van medisch beeldvormende en radiotherapeutische technieken.
Je volgt een intensief leer/-werk traject waarin het praktijkgedeelte een
belangrijke rol speelt. Dit gedeelte word verzorgd door de afdeling Radiologie
binnen Amphia. Het theoretische gedeelte van de opleiding wordt verzorgd
door de Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven. Na het succesvol
beëindigen van de opleiding kun je zowel zelfstandig radiologische
onderzoeken verrichten alsmede de radioloog assisteren bij onderzoeken.
JOUW werkomgeving
De afdeling Radiologie levert belangrijke informatie aan ten behoeve van het
onderzoeks- en behandeltraject van de patiënt. Er wordt gebruik gemaakt van
diverse medische beeldvormende technieken, waarin onderzoek wordt verricht
door middel van röntgenstralen, echografie en MRI. Ook wordt er met
radiologische technieken diagnostiek verricht. Denk hierbij aan conventionele
radiologie, CT, angiografie en mammografie.
Samen met 21 radiologen en 170 medewerkers, verdeeld over 3 locaties, wordt
er binnen Amphia iedere dag weer prachtig werk verricht. Onze afdeling
Radiologie is een afdeling waar veel ruimte is voor patiënt, onderzoek en
onderwijs. Kom jij ons versterken?
Amphia als JOUW werkgever
Werken bij Amphia betekent werken in hét topklinisch ziekenhuis van de mooie
stad Breda & Oosterhout! Een werkomgeving waarin jij jouw talent optimaal
kunt ontwikkelen en waar gastvrijheid hoog in het vaandel staat.

Deze 4-jarige opleiding wordt volledig door Amphia betaald en start in
september 2021. Je krijgt een leer-/leerarbeidsovereenkomst voor de duur van
de opleiding, met mogelijk uitzicht op een vast dienstverband. Verder:
 Een salaris vanaf het moment van lerend werken van €1.397,- bruto
per maand in de eerste leerperiode tot €1.971,- bruto per maand in de
vierde leerperiode conform CAO Ziekenhuizen, of het minimum loon
vanaf 22 en 23 jaar;
 Voor een gediplomeerde MBB’er is de beloning conform CAO
Ziekenhuizen, FWG 50 (max. € 3.664,-).
 Ook ontvang je 8,3% vakantietoeslag & 8,3% eindejaarsuitkering;
 Ben jij gek op de nieuwste gadgets? Schaf dan voordelig die nieuwste
smartphone, iPad of fiets met belastingvoordeel aan via onze
samenwerking met FiscFree;
Wat breng je mee?
Om voor deze duale opleiding in aanmerking te komen, ben je per september
2021 in het bezit van een HAVO/VWO-diploma met profiel N&G of N&T óf een
relevant MBO4 diploma. Daarnaast:
 Vind je goede communicatie met patiënten en zorgverleners belangrijk;
 Ben je een doorzetter en beschik je over technisch inzicht;
 Heb je interesse in de werking van het menselijk lichaam;
 Én.. beschik jij over een zorghart dat je iedere patiënt weet toe te
dragen.
Interesse?
Ben je nieuwsgierig geworden? Meld je dan aan voor onze informatie
bijeenkomst op zaterdag 27 februari 2021. Je kunt hier al je vragen stellen en
ook krijg je een kijkje achter de schermen bij de afdeling radiologie. Je kunt je
aanmelden via jpoppe@amphia.nl en ydmeijer@amphia.nl. Je ontvangt naar
aanleiding van jouw mail een uitnodiging met de exacte informatie.
Nog andere vragen? Neem dan contact op met Jacomine Temsamani (076
595 1169 op donderdag), Yvonne Uitdehaag (076 595 4421 op maandag), of
Walter Klijn (076-5952757))
Direct solliciteren kan natuurlijk ook. Klik op onderstaande button en stuur je cv
met motivatie vóór 22 maart 2021.
De opleiding start in september 2020. De eerste gesprekken vinden plaats op
6 & 8 april.

Een online assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.
Ben je al in dienst bij Amphia? Solliciteer dan via de interne vacaturepagina van
Amphia. Via de onderstaande button is dit niet meer mogelijk voor de interne
medewerker.

