Echoscopist Obstetrie & Gynaecologie
De afdeling / Het specialisme
Voor de polikliniek Gynaecologie en Obstetrie zijn wij op zoek naar een
enthousiaste echoscopist voor 16 uur per week en met kans op verlenging.
De polikliniek Gynaceologie en Obstetrie is een dynamische polikliniek die volop in ontwikkeling
is. De RVE Vrouw-kindcentrum bestaat uit de klinische afdelingen Verloskunde en
Gynaecologie/Urologie en de poliklinieken in Zwolle en Meppel. Op de polikliniek werken circa
45 medewerkers, onder andere (medisch) secretaresses, doktersassistenten, planners,
verloskundigen en echoscopisten.
Als echoscopist ben je werkzaam in een team met meerdere echoscopisten. Je werkt onder
supervisie van een perinatoloog of gynaecoloog. Onderwijs staat hoog in het vaandel op onze
polikliniek.

De functie
Als echoscopist verricht je zelfstandig gynaecologische en verloskundige echo's en je
beoordeelt deze. Je voert de volgende werkzaamheden zelfstandig uit:
 Het maken van vaginale echo's ten behoeve van eerstelijn diagnostiek
 Het maken van SEO's
 Het maken van GUO (type 1 en 2)
 Je draagt bij aan het onderwijs van arts-assistenten en stagiaires
 Je bent verantwoordelijk voor verslaglegging van het onderzoek

Het profiel





Je beschikt over een afgeronde echoscopieopleiding
Je hebt echo-ervaring met betrekking tot het maken van verloskundige echo's
Je hebt bij voorkeur ervaring op het gebied van gynaecologische echo's
Je bent daadkrachtig en neemt initiatief

Het aanbod
De functie van echoscopist Obstetrie en Gynaecologie is ingedeeld in functiegroep 55 van de
Cao Ziekenhuizen met een huidig maximumsalaris van € 4.227,00 bruto per maand bij een
fulltime dienstverband. Inschaling is afhankelijk van werkervaring.
Het dienstverband is in eerste instantie voor de periode van een jaar. Gezien de ontwikkelingen
behoort verlenging zeer waarschijnlijk tot de mogelijkheden.

Meer informatie
Heb je vragen naar aanleiding van deze vacature neem dan contact op met Jody Walraven
(leidinggevende), t (038) 424 39 67 of per e-mail: j.g.m.walraven@isala.nl.
Solliciteren kan tot vrijdag 12 maart a.s. uitsluitend via onze eigen jobsite –
www.isalawerkt.nl (zie medisch ondersteunend).

