Vacature: Baby’s World is met spoed opzoek naar een echoscopiste!
Je bent een gediplomeerd echoscopiste met enige ervaring. Mensen omschrijven jou als
iemand die goed luistert en fijn communiceert. Zie jij jezelf wel werken in een gezellig team in
een pretecho praktijk in Den Haag?
Baby’s World is met spoed op zoek naar een echoscopiste voor 8 tot 20 uur per week, waaronder 1 of
2 keer per maand op een zaterdag of zondag.
Wie ben jij?
●

Gediplomeerd echoscopiste (bij voorkeur met een afgeronde SEO-opleiding)

●

Je hebt enige werkervaring met het maken van geslachtsbepalingen, 3D en 4D echo’s

●

Je werkt graag zelfstandig

●

Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden

●

Je bent klantgericht en empatisch

●

Je krijgt energie van pret-echo’s maken en het persoonlijke contact met (aanstaande) ouders

Wat je gaat doen
Bij Baby’s World komen vrouwen voor pretecho’s in 2D, 3D en 4D. Je voert zelfstandig deze echo’s
uit. Je ontvangt de cliënt en haar partner (buiten corona-tijd zijn ook kinderen, familieleden en
vrienden welkom om de pretecho bij te wonen) op een hartelijke en hulpvaardige manier. Een
pretecho is een leuk en spannend moment voor (aanstaande) ouders en daar draag jij enthousiast
aan bij!
Wat wij jou bieden
Een afwisselende baan van 8 tot 20 uur per week in een vertrouwde en gezellig team. Je salaris is
afhankelijk van je opleiding en werkervaring.
Over Baby’s World
Als eerste pretecho praktijk in Nederland kregen wij het BEN-kwaliteitskeurmerk (Beroepsvereniging
Echoscopisten Nederland), waar wij erg trots op zijn. Kwaliteit staat bij ons dan ook hoog in het
vaandel. Alle echo’s worden gemaakt met de nieuwste en meest geavanceerde echo apparatuur van
GE, namelijk de Voluson E8RSA. Onze praktijk ligt in de Haagse wijk Leidschenveen.
Sollicitatieprocedure
Stuur je motivatie en CV naar info@babysworld.nl. Voor vragen kan je mailen of bellen naar
0630507289. Meer informatie over het pretechobureau vind je op www.babysworld.nl.

