Vacature
ECHOSCOPIST
Verloskundig centrum FARA
1 dag per week
Verloskundig centrum FARA in Ede heeft per 01-01-2021 een vacature voor een echoscopist.
Wie zijn wij
FARA is een coöperatie van verloskundigenpraktijken uit de regio Gelderse Vallei. In FARA
worden voornamelijk SEO’s uitgevoerd.
We werken samen met alle verloskundige praktijken in de regio, Ziekenhuis Gelderse Vallei en
het Radboud in Nijmegen. De Stichting Prenatale Screening Nijmegen (SPN) is de
vergunninghouder.
De vacature
Wij zoeken een echoscopist voor het maken van medische echo’s;
 SEO
 Specifieke Diagnose Echo
 Termijnecho
 Bereid om bij te scholen voor de eerste trimester SEO
Ervaring als echoscopist is een pré, beginnende echoscopisten nodigen wij zeker uit om te
reageren.
Wat verwachten wij van je
 Een erkende echoscopische opleiding obstetrie
 SEO echoscopist dient in het bezit te zijn van een AGB code
 De SEO echoscopist is verplicht zich te houden aan de kwaliteitseisen die zijn genoemd
in de kwaliteitsovereenkomst met de vergunninghouder (SPN) en aan de eisen die
gesteld worden aan de uitvoerders in de modelovereenkomst tussen de SPN en FARA
 De SEO echoscopist werkt volgens de landelijke vastgestelde kwaliteitseisen
 Bereid op de hoogte te blijven van de nieuwe ontwikkelingen (per 2 jaar 16 punten)
 Voert zelfstandig en op correcte wijze een SEO uit en weet het onderzoek te
interpreteren
 Communicatief vaardig en empathisch naar de cliënt
 Beheerst de Engelse taal
 Een hoge mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel
 Commitment naar het team
 Enthousiast
 Flexibel
Wat bieden wij
 Een mooie uitdaging in een afwisselend specialisme in een prettige werksfeer binnen
een ervaren team
 Gemiddeld één werkdag per week. Mogelijk uit te breiden bij aanvang van de eerste
trimester SEO
 Een jaarcontract als ZZP-er, dienstverband is bespreekbaar
 Salariëring afhankelijk van opleiding en ervaring
 Scholing en casuïstiekbespreking in teamverband
 Begeleiding door een senior echoscopist (in de inwerkperiode)
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Herken je jezelf in het profiel? Dan ontvangen we graag je sollicitatiebrief met motivatie en CV
op onderstaand mailadres.
Voor meer informatie omtrent deze vacature, kun je terecht bij:
Gea Vogelzang, centrummanager
Christa Stekelenburg, bestuurslid en portefeuillehouder personeel
Telefoonnummer 0318-655530 ’s ochtends tussen 9.00 - 11.30 uur of per mail via
coordinatie@verloskundigcentrumfara.nl
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