
MBB- er algemeen, met mogelijk 
specialisatie. Per 1 april 2021

Hoe ziet je werkomgeving eruit?
Mitralis Diagnostisch Centrum is hét diagnostisch 
centrum in Zuid-Limburg, met locaties in Kerkrade 
en Hoensbroek. Patiënten kunnen bij Mitralis DC 
terecht voor radiologische onderzoeken op ver-
wijzing van de (huis)arts, bedrijfsarts, specialist of 
privé-kliniek. 

De radiologische onderzoeken die bij Mitralis DC 
uitgevoerd worden zijn röntgenfoto’s, echografieën, 
mammografieën en DEXA- scans.

Wat ga je doen als radiodiagnostisch
laborant?
 
• Het zelfstandig verrichten van zowel  
 conventioneel (CR) en bij voorkeur DEXA 
 onderzoeken.

• Postprocessing van de onderzoek en beeld 
 -informatie. 

• Het assisteren van de radioloog.

• Onderhoud van en zorg voor werkplek, 
 machines, materialen en middelen.

• Het verrichten van logistieke werkzaamheden.

• Het begeleiden van in te werken laboranten 
 en overige personeel.

• Meewerken met activiteiten die in het belang  
 van de organisatie zijn.

Wat vragen wij aan jou?

• Je bent in het bezit van een diploma MBRT  
 en recente werkervaring als radiodiagnostisch  
 laborant, eventueel aangevuld met een specialisatie.

• Je hebt kennis van en ervaring met het maken  
 van conventionele onderzoeken en bij voorkeur  
 DEXA onderzoeken.

• Een positieve en flexibele instelling, je bent een  
 echte teamplayer en beschikt over goede commu- 
 nicatieve vaardigheden.

• Je bent bereid om evt. bijscholing te volgen in  
 het kader van de functie of specialisatie daarvan.

Wat bieden wij jou:

• De mogelijkheid tot het volgen van een (interne)  
 bijscholing om je werkzaamheden uit te kunnen  
 breiden of te verbeteren.

• Een plek in een professioneel en enthousiast team.

• Goede arbeidsvoorwaarden o.a. 8,3% vakantiegeld, 
 8,3% eindejaarsuitkering en pensioenfonds.

• Salaris conform functieschaal 50 cao   
 ziekenhuizen (max. € 3774,--).

Arbeidsovereenkomst
Het betreft een vooralsnog tijdelijke arbeidsovereen-
komst van 1 jaar voor gemiddeld 24 uur per week,  
vooruitlopend op een arbeidsovereenkomst voor  
onbepaalde tijd.

Wil je deel uitmaken van ons team? Stuur ons dan je CV 
en motivatie vóór 15 januari 2021.

Radiodiagnostisch Laborant 0,67 fte

Wil jij bij ons komen werken? 
Zie jij jezelf terug in bovenstaand profiel? Stuur dan je CV met motivatie 
vóór 31 januari naar d.houben@mitralisdc.nl 

Voor meer informatie nodigen wij je graag uit om contact op te nemen 
met ons. Dit kun je doen via 045- 820 0923 of via d.houben@mitralisdc.nl. 


