Vacature SEO-echoscopist voor 6 tot 8 uur per week.
Echocentrum Espérance is per 01-02-2021 op zoek naar een enthousiaste collega met goede
communicatieve vaardigheden om ons team te versterken voor het uitvoeren van medische echo’s
tijdens de zwangerschap.
Wie zijn wij:
Espérance is een zelfstandig 1e/2e lijns verloskundig echocentrum opgericht door 5 verloskundige
praktijken en de gynaecologen van het Rijnstate ziekenhuis. We werken op verschillende locaties in
de regio en verrichten SEO’s, NT’s en diagnose echo’s voor zowel 1e als 2e lijns cliënten. We werken
samen met ziekenhuis Rijnstate en Radboud UMCN.
Ons team bestaat uit 5 echoscopisten, 2 assistenten en een manager.
Klantvriendelijkheid en kwaliteit zijn onze speerpunten.
Wie zoeken wij:
 Een enthousiaste (verloskundige)echoscopist met goede communicatieve vaardigheden die
het leuk vindt om iedere zwangere op haar eigen wijze te benaderen en uitleg te geven bij
het onderzoek.
 Je bent 6 tot 8 uur per week beschikbaar en flexibel inzetbaar
 Je bent gecertificeerd voor het verrichten van basisecho’s en SEO’s
 Je hebt ervaring in het maken van SEO’s (voorkeur)
 Je bent op de hoogte van recente procedures en protocollen
 Je kunt goed zelfstandig en gestructureerd werken en hebt een oplossingsgerichte houding
Wat ga je doen?
Je verricht basisecho's, 20 weken echo’s (SEO) en placentalokalisaties en hebt interesse om vanaf
volgend jaar ook de 13 weken echo’s te gaan verrichten. Je verwerkt en interpreteert zelfstandig de
echogegevens aan de hand van richtlijnen en protocollen en overlegt met verwijzers of collega’s
indien nodig.
Wat bieden wij:
 Een fijne werkomgeving
 Een leuk vast team met geweldige ondersteuning
 Contractvorm (6 tot 8 uur) is in overleg
 Je salaris is afhankelijk van opleiding en werkervaring
Wil je ons team komen versterken?
Stuur dan een motivatiebrief met CV vóór 01-01-2021 naar manager@esperance-arnhem.nl.
Voor inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen met Hanneke Roessingh op
06-27061140.

