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Verpleegkundige en/of technoloog medische beeldvorming dienst nucleaire 
geneeskunde (m/v) Halftijds 

 
De Sint Jozefs kliniek is een regionaal ziekenhuis te Izegem en is momenteel op zoek is naar een 
gemotiveerde verpleegkundige/ technoloog nucleaire geneeskunde (m/v).  
 
 
Functieomschrijving:  
 
Je komt terecht op een jonge dynamische afdeling nucleaire geneeskunde.  
Je staat in voor: 

- Het  onthaal en de inschrijving van de patiënten. 
- Het voorbereiden en toedienen van radioactieve producten. 
- De bediening van de camera en het maken van de beelden. 
- Het verwerken van verschillende onderzoeken. 
- Enkele administratieve taken zoals het inplannen van de onderzoeken, bestellen van 

producten en facturatie. 
- Kwaliteitscontroles van de toestellen. 
- Een nauwe samenwerking met artsen en collega’s voor het verder uitbouwen van de dienst. 

 
 
Profiel  

- Je behaalde het diploma bachelor verpleegkundige of medische beeldvorming. 

- Je hebt de opleiding stralingsprotectie (50u) en de complementaire module 

  stralingsbescherming in nucleaire geneeskunde (10u) gevolgd of u bent bereid deze te 

  volgen. 

- Ervaring binnen nucleaire geneeskunde en/of medische beeldvorming is een pluspunt. 

- Je bent gedreven, leergierig, flexibel en bereid om bijkomende opleidingen te volgen.   

- Je werkt vlot samen met artsen en collega’s. 

- Je kan zelfstandig en nauwkeurig werken. 

- Je spreekt vloeiend Nederlands. 

- Je bent empatisch, patiëntgericht en leeft deontologie correct na. 

- Je bent stipt en neemt verantwoordelijkheid op. 

Contract 

- Indiensttreding: zo snel mogelijk 

- Verloning volgens IFIC-barema’s 

- Jobtime: vooropgesteld 50% mogelijkheid tot uitbreiding op andere afdeling voor 

verpleegkundigen 

- Contract onbepaalde duur 

Waar en hoe solliciteren?  
 
Voor meer informatie kan u zich wenden tot Liesbeth De Pauw, zorgmanager van de dienst op 051/33 
40 27 of Liesbeth.depauw@sjki.be of tot dr Bracke 
Solliciteren met motivatiebrief en CV per email VOOR 11.01.2019 aan Liesbeth.depauw@sjki.be of 
per post op het adres Ommegangstraat 7, 8870 Izegem. 
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