Het Bravis ziekenhuis zet het belang van de patiënt altijd voorop. Onze professionals
werken nauw samen om patiënten de allerbeste behandeling te bieden. Zo kunnen
patiënten vertrouwen op kwalitatief goede zorg waarbij ze zoveel mogelijk zelf de regie
hebben én behouden.
Het Bravis ziekenhuis biedt een breed pakket aan medisch-specialistische zorg voor de
regio West-Brabant. Het ziekenhuis heeft twee hoofdlocaties (Roosendaal en Bergen op
Zoom, beide juist over de grens bij Antwerpen) en drie buitenpoli’s. In totaal werken 250
medisch specialisten, 3.000 medewerkers en 250 vrijwilligers bij Bravis. Wordt u een van
hen?
De maatschappen radiologie van het Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom en locatie
Roosendaal zijn per 1 januari 2015 gefuseerd in de Coöperatieve Vereniging LumiRad.
LumiRad is een zelfstandig MSB binnen het Bravis ziekenhuis.
Bezoek www.bravisziekenhuis.nl en leer ons beter kennen.
De Coöperatieve Vereniging LumiRad heeft per direct twee vacatures voor een:

Chef de Clinique / Resident Radiologie
(samen maximaal 2,0 fte)

Wat gaat u doen?
LumiRad bestaat thans uit 12 radiologen en voert de radiologie in volle omvang uit met
behulp van een enthousiaste groep laboranten op twee goed geoutilleerde afdelingen, die
samen beschikken over drie MRI scanners (één 3.0T MRI), drie CT-scanners (2x256),
drie moderne interventiekamers, zeven echoapparaten, twee mammografen met
tomosynthese, een state-of-the-art stereotaxietafel, zeven buckykamers en een DEXAapparaat.
De werkzaamheden vinden voornamelijk plaats in het Bravis ziekenhuis op de locaties
Roosendaal en Bergen op Zoom. Daarnaast zijn er ook drie buitenpoliklinieken.
Wat verwachten we van u?
Wij zoeken enthousiaste, collegiale kandidaten, zo allround mogelijk, waarbij kennis in de
aandachtsgebieden interstitiële longziekten, musculoskeletale radiologie, kinderradiologie
en/of hoofd-hals radiologie tot aanbeveling strekt.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer E. Naaktgeboren, radioloog
en voorzitter van het MSB op telefoonnummer +31 (0)88 – 706 9598 of per e-mail:
e.naaktgeboren@bravis.nl
Hoe solliciteert u?
Uw brief met motivatie en uw Curriculum Vitae zien wij graag zo spoedig mogelijk
tegemoet, maar uiterlijk 1 juni 2019. Uw sollicitatie kunt u richten aan de heer E.
Naaktgeboren, radioloog, bij voorkeur per email op e.naaktgeboren@bravis.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!

