
Vacature: specialist in de medische beeldvorming
campussen Bornem en Willebroek

Jouw profiel

• je ondersteunt de routinewerking van de dienst medische beeldvorming.
• je hebt een brede kennis van de medische beeldvorming: echografie, CT en MRI, zowel 

muskuloskeletaal en vooral Body MR. Graag ook interesse voor mammografie.
• je hebt basiservaring met puncties onder echo en CT.
• je bent een dynamische en enthousiaste teamplayer. Je maakt deel uit van  

een groep van 7 radiologen.
• je neemt deel aan het wachtsysteem volgens de huidige regeling.
• je beschikt over het diploma van arts in de medische beeldvorming.  

Ook (laatstejaars) artsen in opleiding komen in aanmerking voor deze vacature.
• je bent dynamisch en communicatief.

Wij bieden jou

• een voltijds contract als zelfstandige voor onbepaalde duur na een proefperiode  
van 24 maanden.

• een flexibel werkschema met aandacht voor de worklife balans.
• een brede waaier aan pathologie.
• een goede financiële regeling.
• een collegiaal team met professionele ervaring voor uitwisseling van expertise.

Interesse?

Je kan solliciteren met CV en motivatiebrief via katia.van.landuyt@azr.be of dr. K. Van Landuyt, 
Kasteelstraat 23 2880 Bornem. Kandidaturen kunnen ingediend worden tot 15 mei 2023.

Voor meer inlichtingen kan je terecht bij:
• dr. Katia Van Landuyt, diensthoofd medische beeldvorming campus Bornem en Willebroek, 

via 03 890 59 11 (kantooruren) of katia.van.landuyt@azr.be.
• dr. Myriam Callaert, hoofdarts, via 03 890 59 00 of via myriam.callaert@azr.be. 

Maatschappelijke zetel: vzw AZ Rivierenland | ‘s Herenbaan 172 | 2840 Rumst 
vzw RPR 0416 851 659 | Erkenningsnummer 104

Campus Rumst
‘s Herenbaan 172
2840 Rumst

Campus Bornem
Kasteelstraat 23
2880 Bornem

Campus Willebroek
Tisseltsesteenweg 27
2830 Willebroek

Functiebeschrijving

AZ Rivierenland is ontstaan vanuit de intensieve samenwerking tussen het voormalige AZ Heilige Familie en de Sint-Jozefkliniek.  
Je kan ons terugvinden op 3 campussen: Rumst, Bornem en Willebroek, waarbij we in zijn geheel beschikken over 429 bedden en 
138 bedden op het dagziekenhuis.  
AZ Rivierenland wil haar patiënten dicht bij huis een ruim pakket aan gespecialiseerde zorg aanbieden. Samen met 1.270 
medewerkers en 220 artsen zorgen we dagelijks voor een kwaliteitsvolle, innovatieve en veilige zorg voor onze patiënten. 
AZ Rivierenland is lid van het netwerk helix, waaraan ook het UZA, AZ Monica, AZ Klina en AZ Voorkempen verbonden zijn, met 
in totaal ruim 2.000 bedden.

Voor de dienst medische beeldvorming is AZ Rivierenland op zoek naar een arts specialist in de medische beeldvorming en dit 
voor een activiteit van 7/10de op campussen Bornem en Willebroek. Beoogde start ten laatste 01/10/2023.


