De zorginstelling Fundashon Mariadal op Bonaire is op zoek
naar 1 FTE (40 uur):

Radiodiagnostisch Laborant (m/v),
Verrichten van onderzoek naar de toestand van een
bepaald lichaamsdeel, orgaan of skelet met behulp
van röntgenstraling en/of andere beeldvormende
technieken en het assisteren bij specialistisch
onderzoek.
Werkzaamheden:
- Controleert het onderzoek aanvraag in relatie tot de
(medische) gegevens van de patiënt en overlegt, indien
nodig, met de arts of specialist omtrent het juiste
radiologische onderzoek;
- Treft voorbereidingen voor het onderzoek en verricht
verpleegtechnische handelingen, zoals het klaarzetten
van de juiste contrastmiddelen en medicatie en het
klaarleggen van gegevens voor specialisten;
- Informeert en instrueert de patiënt met betrekking
tot het onderzoek en positioneert de patiënt, rekening
houdend met diens conditie en mogelijkheden;
- Voert radiologische onderzoek uit (zoals
mammograﬁe, röntgen; incl. maag- en(slok)
darmonderzoek, CT-scan);
- Bewaakt en observeert de patiënt tijdens het
radiologisch onderzoek;

- Observeert mede de patiënt tijdens specialistische
onderzoeken en let met name op mogelijke
overgevoeligheidsreacties bij het toedienen van
contrastmiddelen;
- Treedt handelend op bij wijzigingen in de toestand
van de patiënt en/of in acute situaties, waarschuwt
indien nodig de radioloog, specialist of arts en breekt
eventueel het onderzoek af;
- Stelt de apparatuur in en maakt opnamen. Bewerkt
de gemaakte opnamen en beoordeelt de technische
kwaliteit en diagnostische waarde hiervan;
- Assisteert de radioloog of specialist bij specialistisch
radiologisch onderzoek (HSG, urethrograﬁe,
arthrograﬁe e.d.) en het (steriel) instrumenteren en
verricht overige voorkomende handelingen ter
ondersteuning van de radioloog of specialist;
- Verwerkt de opnamen en patiëntgegevens
administratief en houdt statistieken van
patiëntgegevens bij;
- Houdt de gebruikte apparatuur schoon, voert
kwaliteitscontroles uit en signaleert afwijkingen of
defecten;
- Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de
afdeling, zoals op het gebied van kwaliteitszorg en
werkprocessen;
- Begeleidt zonodig stagiairs, leerlingen en nieuwe
medewerkers;
- Assisteert zonodig bij balie-werkzaamheden
(ontvangst patiënten, afspraken maken, e.d.);
- Doet naast de standaard 40-urige werkweek ook
stand-by diensten (gedurende de werkweek en in het
weekend);

Wat wij bieden:
De functie voor Radiodiagnostisch Laborant is
ingedeeld in Functie Groep 45 MIN USD 2473,- en
MAX 3347,- bruto per maand conform de geldende
salarisschaal van Fundashon Mariadal.
Informatie:
Wilt u meer informatie over Fundashon Mariadal dan
kunt u de websites bezoeken:
www.fundashonmariadal.com
http://youtu.be/ncryEHaPcwI.
Sollicitanten
Indien u zich herkent in deze functie, dan nodigen wij u
uit om uw sollicitatie vergezeld van kopieën van
diploma’s en c.v. binnen 14 dagen te richten aan:
Fundashon Mariadal, t.a.v. mevrouw Edilse Goeloe
Kaya Soeur Bartola 2, Postbus 359,
E-mail adres: personeel@fundashonmariadal.org.

Functie-eisen:
- Een afgeronde opleiding radiodiagnostisch laborant
(MBRT of vergelijkbaar), aangevuld met scholing en
ervaring omtrent de betreffende apparatuur is vereist
voor het uitvoeren van de functie.
- Daarnaast is relevante werkervaring vereist.
- Vakkennis wordt op peil gehouden.
- Flexibel inzetbaar op de verschillende werkplekken
in een klein teamverband.

Sluitingsdatum 24 maart 2017.

