Maastro is op zoek naar een:

Duale leerling Medische Beeldvormende en Radiotherapeutische
Technieken (MBRT)
(startdatum opleiding: 1 september 2021)
Maastro biedt de duale opleidingsplekken aan in samenwerking met de Fontys Paramedische Hogeschool.
Maastro neemt de studiekosten, zoals collegegeld en kosten van de boeken, voor haar rekening. Na afloop
van de duale opleiding heb je het HBO diploma MBRT op zak en heb je een arbeidsovereenkomst als
radiotherapeutisch laborant bij Maastro.
Het beroep van radiotherapeutisch laborant: één van de mogelijke behandelingen van kanker is bestraling.
De arts (radiotherapeut-oncoloog) bepaalt wat er bij een patiënt bestraald moet worden en met welke dosis.
De radiotherapeutisch laborant maakt vervolgens een CT(PET) scan, maakt een bestralingsplan en voert de
bestraling ook daadwerkelijk uit.
Bij een duale opleiding combineer je werken en leren. Je leert op school en leert daarbij al werkend in de
beroepspraktijk. De duale HBO-opleiding MBRT is een vierjarige opleiding die opleidt tot radiotherapeutisch
laborant, radiodiagnostisch laborant, medisch nucleair werker en echografist. Het studieprogramma omvat
een eenjarige propedeuse en een driejarige postpropedeuse. De verhouding theorie : praktijk = 40 : 60. Meer
informatie over de duale opleiding MBRT is te vinden op https://bit.ly/2u2w0fC
Wij zijn op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde kandidaten met minimaal een HAVO, VWO of MBOdiploma op niveau 4. Ook voltijdstudenten MBRT die willen overstappen naar de duale opleiding na het
eerste voltijd leerjaar MBRT nodigen wij van harte uit om te solliciteren. Heb je een HAVO of VWO diploma,
dan gaat onze voorkeur uit naar een profiel met wis- en natuurkunde (“Natuur & Gezondheid” of “Natuur en
Techniek”). Je bent sociaal, communicatief en patiëntgericht maar je hebt ook affiniteit met techniek. Je bent
flexibel en kunt je makkelijk aanpassen in verschillende situaties. Wij verwachten van jou dat je een
teamplayer bent en ook onder druk in staat bent om oplettend en nauwkeurig te werken. We verwachten
vanaf het begin van de studie de houding van een professional en de competenties van een medewerker op
HBO niveau.
Wat bieden we jou? Maastro neemt de kosten van de opleiding, zoals collegegeld en kosten van de boeken,
voor haar rekening. Gedurende de beroepsvoorbereidende periode (1 jaar) wordt met jou een
leerovereenkomst aangegaan en ontvang je zakgeld. Dit zakgeld bedraagt 97% van het voor jou geldende
minimum (jeugd) loon. Bij een goede afsluiting van de beroepsvoorbereidende periode ontvang je een
leerarbeidsovereenkomst op basis van 36 uur per week voor de duur van de opleiding. Gedurende deze
periode ontvang je een salaris van minimaal € 1.439,- bruto per maand voor zover het minimum (jeugd) loon
niet hoger ligt. Daarnaast hebben we onder andere een goede verlofregeling, een 8,33%-vakantietoeslag,
een 8,33%-eindejaarsuitkering, korting op (zorg)verzekeringen en kun je bijvoorbeeld met korting sporten
en/of een fiets aanschaffen.
Meer informatie over de opleiding wordt graag verstrekt door praktijkopleider Bianca Hanbeukers. Je kunt
hiervoor een telefonische afspraak maken via e-mail: praktijkbegeleiding@maastro.nl
Solliciteren naar deze opleidingsplek kan tot uiterlijk 1 mei 2021 via het sollicitatieformulier op de website
www.maastro.nl.

