Echoscopist gynaecologie en verloskunde
Binnen het team van echoscopie zoeken we iemand die net zo gedreven, ervaren en gezellig is als
wij. Kom jij ons team versterken?

DE AFDELING
De polikliniek verloskunde en gynaecologie is gevestigd op zowel onze locatie Haarlem als Hoofddorp. Ons
team bestaat uit 9 echoscopisten en 2 arts-echoscopisten als afdeling beschikken we over 6 echokamers
waar we als echoteam onze werkzaamheden uitvoeren. Er heerst bij ons een warme en prettige werksfeer.
Wij werken intensief samen met de maatschap gynaecologie, bestaande uit 16 gynaecologen, 5 chefs de
clinique en arts-assistenten, waarvan een aantal in opleiding is tot medisch specialist. Daarnaast vindt
samenwerking plaats met het AUMC locatie VU ten behoeve van prenataal onderzoek.

DIT GA JE DOEN
Als echoscopist verricht je zelfstandig gynaecologische en verloskundige echo's en beoordeel je deze. Je
verricht echo’s ten aanzien van jonge zwangerschappen en biometrie en voert Doppler onderzoeken uit. Wil
je meer leren dat kan, we leiden je op zodat je zelf ook GIS-echo’s kan maken. Daarnaast assisteer je bij
GUO's 1 en 2. Als echoscopist heb je een belangrijk aandeel in het opleiden van arts assistenten en
stagiaires. Je bent daarnaast verantwoordelijk voor de digitale verslaglegging en rapportage naar eerste,
tweede en derde lijn. Kortom, een leuke functie binnen een prettig en hecht team!
DIT BEN JIJ






Je beschikt over een afgeronde (para)medische hbo-opleiding;
Je hebt echo-ervaring en ervaring met gynaecologie/verloskunde. Heb je ervaring met SEO's dan
is dit een pré;
Je bent beschikbaar op de maandag en donderdag, flexibel indien nodig en vindt het leuk om op
de diverse locaties te werken;
Een daadkrachtige persoonlijkheid en je bent iemand die graag initiatief neemt;
Je hebt humor en werkt graag in een team.

WIJ BIEDEN JOU
Deze functie van echoscopist is ingedeeld in functiegroep 55 (CAO Ziekenhuizen). Dit houdt in maximaal
€ 4.111,- bruto per maand op fulltime basis (36 uur) afhankelijk van je werkervaring.
Wat bieden wij nog meer?





Een eindejaarsuitkering van 8,33% en 8,33% vakantiegeld;
Een dienstverband voor 16 uur per week. In 2021 is er uitzicht op meer uur.
Prima bereikbaarheid; met de auto ben je vanuit Amsterdam binnen een half uur in het SG en je
betaalt een kleine vergoeding voor het parkeren. Kom je met het OV? De bus stopt voor de deur!
Een dienstverband voor de duur van een jaar met de intentie om deze hierna voor onbepaalde tijd
voort te zetten.

INTERESSE?
Heb je vragen naar aanleiding van deze vacature van echoscopist, neem dan contact op met Nicoline
Karssen (afdelingshoofd) via telefoonnummer 023 -2243001.
Je kunt online solliciteren via https://bit.ly/30bD8Up
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en het navragen van referenties maken deel uit van de
selectieprocedure.

