Functietitel

Echografist InZwang

Afdeling

Wat werken bij ons zo leuk maakt? Alles! We zijn een groep gedreven
collega’s, staan open voor nieuwe ideeën en hebben passie voor ons
vak. Een collegiale werksfeer én hoogstaande zorg gaan bij ons hand in
hand. Niemand staat hier op een voetstuk. Daarnaast zijn we ambitieus,
innovatief en zijn we als team voortdurend bezig met
kwaliteitsverbetering. Zo waren wij destijds het eerste ziekenhuis in
Nederland met een VrouwKindCentrum. En zijn onze gynaecologen en
alle verloskundigen uit de regio Gouda verenigd in een goed
functionerend Samenwerkingsverband InZwang. Sinds 2006 worden alle
screeningsecho’s uit de regio Gouda bij InZwang gemaakt.
Ook worden er bij InZwang echo’s op eigen verzoek gemaakt. Je bent
werkzaam Bij de InZwang en in Het ziekenhuis. De beide locaties zijn op
loopafstand van elkaar verwijderd. Individuele, hoogwaardige zorg en
aandacht voor de cliënten staan bij ons centraal. Klanttevredenheid is
een speerpunt in onze dienstverlening.
Cynthia Huizer, teamleider: ‘We zijn een dynamisch streekziekenhuis,
met een gemoedelijk karakter. Sommigen noemen het zelfs ‘dorps’.
Tegelijkertijd zijn we ook no-nonsense. We zijn graag in actie; laatst
hadden op we op één dag 11 bevallingen! Nieuwe collega’s zijn onder
de indruk van de laagdrempelige contacten, de goede samenwerking
met andere disciplines, het samenwerkingsverband en de diversiteit van
taken en de gezellige werksfeer. Er is bij ons weinig ‘gedoe’.

Dit ga je doen

Dit breng je mee

Bij ons krijg je

Als echografist bij Inzwang en het GHZ maak je screeningsecho’s,
Seo’s, gynaecologische echo’s en heb je naast een klinische blik ook het
enthousiasme om met onze cliënt te genieten van mooie
pretechobeelden. De 13 weken echo wordt ook onderdeel van je taken.
Omdat we een middelgroot ziekenhuis zijn met een regionale functie,
heb je te maken met een grote diversiteit aan patiënten en voer je je vak
in de volle breedte uit. Bij ons word je echt als een volwaardige
professional gezien. Zo houd je bijvoorbeeld je eigen spreekuur. Kun je
zelfstandig de echo gegevens interpreteren en verwerken. Ook kun je
zelfstandig verwijzen naar de tweede en/ of derde lijn. Wat de functie
van echografist bij InZwang en het GHZ ook zo interessant maakt, is dat
je volop de kans krijgt om je talenten verder te ontwikkelen.
• Passie voor je werk en enthousiasme vinden we belangrijke
eigenschappen. Net als snel kunnen schakelen, overzicht houden
en prioriteiten stellen. Maar we vinden het ook belangrijk dat je
humor meeneemt. En dat je de tijd neemt voor een collega als hij/zij
jouw steun nodig heeft.
• Je bent flexibel in je werktijden en dagen en aantal uren.
• Je hebt relativeringsvermogen en je houdt je hoofd koel bij acute
situaties en/of op stressvolle dagen.
• Ook scoor je hoog op luisteren, communicatieve vaardigheden,
inlevingsvermogen en het geven van persoonlijke aandacht. Mensen
voelen zich in deze bijzondere tijd van hun leven, veilig en op hun
gemak bij jou. Jij bent voor hun het vertrouwde gezicht bij InZwang
en het GHZ.
• Je hebt in deze functie veel verantwoordelijkheid en vrijheid, daarom
is het belangrijk dat je goed je eigen grenzen kunt aangeven.
• Wij vinden het vanzelfsprekend dat je beschikt over de erkende
certificering SEO.
•

Een warm welkom; we zijn echt blij met je komst!
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Een dynamische, afwisselende baan met de mogelijkheid om je
verder te ontwikkelen én je persoonlijke doelen te bereiken.
Een dienstverband van 8-24 uur per week.
Een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar met uitzicht op
verlenging.
Arbeidsvoorwaarden conform Cao Ziekenhuizen. Je wordt ingedeeld
in FWG-schaal 55, maximaal bruto € 4.227,Op loopafstand van trein en bus en vlak bij de A12.
144 vakantie-uren en 57 PLB-uren per jaar (als je fulltime werkt).
8,33% eindejaarsuitkering en 8,33% vakantietoeslag (dus 14
maandsalarissen per jaar!).

Daarnaast wordt er veel georganiseerd om jou te helpen energiek te
blijven. Van mindfulness- en yogalessen tot een fietsplan, korting op
sportscholen, gratis voedingsadvies en/of beweegadvies.

Werken bij het Groene Hart
Ziekenhuis
Dit is een vaste standaard tekst

Meer informatie
Dit moet erin staan:
Vul hier de tekst aan met
contactpersonen (voor- en
achternaam), functie van de
betreffende personen en
contactgegevens zoals
telefoonnummer en e-mail.
Geef eventueel aan wanneer iemand
het beste bereikbaar is.

Wij zijn hét ziekenhuis in het Groene Hart. Groot genoeg voor brede
zorg, maar overzichtelijk genoeg voor korte lijnen. We staan open voor
iedereen. Ons karakter? Gewoonweg hartelijk. Met een no-nonsense
houding én oog voor elkaar. Dat zie je terug in de werksfeer op de
afdelingen. In de zorg voor onze patiënten. En in onze zorg voor jou.
Want pas dan vinden wij dat ‘t klopt.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Cynthia Huizer,
teamleider. 0182505893 cynthia.huizer@ghz.nl

