Echoscopist Polikliniek Geboortezorg (2e lijn), 8-12 uur p/w en
oproep, Nieuwegein | Utrecht
Wil jij als echoscopist meebouwen aan de groei van onze geboortezorg en zelfstandig verloskundige echo
onderzoeken verrichten en beoordelen tijdens je eigen spreekuren? De polikliniek Geboortezorg is op zoek
naar een enthousiaste nieuwe collega.
Wat ga je doen?
Als echoscopist bij geboortezorg bestaan je werkzaamheden uit het zelfstandig uitvoeren en beoordelen van
verloskundige echografische onderzoeken, zoals jonge zwangerschappen, biometrie, doppler-onderzoeken
en SEO’s. Je hebt je eigen echospreekuur waar je echo’s maakt ten behoeve van de gynaecologen binnen
een poliklinische setting op zowel de locatie Utrecht als Nieuwegein. Je werkt onder supervisie van de
gynaecologen. Je hebt tevens een rol in het opleiden van arts-assistenten en stagiaires voor de 2e lijnsecho’s. Ook de digitale verslaglegging en rapportage naar de eerste, tweede en derde lijn behoren tot jouw
taak. Je draait mee in de interne (echo) scholing/casuïstiek bespreking.
Jij brengt mee
Om als echoscopist bij geboortezorg aan de slag te gaan, vragen wij:
• diploma basisopleiding echoscopie en SEO;
• geschoold voor 13 weken SEO is een pre;
• beheersing van Doppler-techniek (pre);
• relevante werkervaring als echoscopist;
• ervaring met het werken met elektronische patiëntendossiers (bijv. Epic).
Je bent een enthousiaste echoscopist met uitstekende communicatieve vaardigheden. Met jouw empathie
en patiëntvriendelijke benadering weet je bij onze patiënten het verschil te maken. Je werkt zelfstandig en
accuraat en bent flexibel inzetbaar. Door middel van onder andere interne casuïstiekbesprekingen ontwikkel
jij jezelf en draag je tevens bij aan de ontwikkeling van het gehele team van echoscopisten. Samen zorgen
wij voor continue verbetering van onze dienstverlening.
Jij verdient ook het beste
• een prettige werksfeer met collega’s die je goed inwerken en voor je klaar staan;
• een salaris van maximaal € 4.227,- bruto per maand (FWG 55) op basis van een 36-urige werkweek
en afhankelijk van je ervaring en opleiding (Cao Ziekenhuizen);
• goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13e maand en de mogelijkheid deel te
nemen aan een fiets-, fitness- of ‘bring your own device’-regeling.
• mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en opleiding;
• deelname aan carrièreportaal ‘Sterk in je Werk’.
Aangenaam!
Samen zorgen voor de kwaliteit van leven, daar staan onze 6.000 betrokken medewerkers van het St.
Antonius Ziekenhuis voor. Naast de beste patiëntenzorg staat innovatie en onderzoek centraal. We zijn niet
voor niets een van de grootste topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. En dat stralen we ook
graag uit door onze focus te leggen op continue verbetering van onze zorg. Denk aan de nieuwste
behandeltechnieken en apparatuur. Onze klinische speerpunten zijn hart & vaat, longen en kanker.
St. Antonius Geboortezorg
Geboortezorg is onderdeel van het St. Antonius ziekenhuis. Jaarlijks vinden er ca. 3500 bevallingen plaats.
De poliklinische zorg wordt aangeboden vanuit Nieuwegein en Utrecht. Sinds de zomer in 2020 is de
klinische geboortezorg volledig geconcentreerd op de locatie Utrecht. Geboortezorg is groeiend, volop in
ontwikkeling en permanent in beweging. Dit vraagt flexibiliteit en veranderbereidheid van onze medewerkers.
Met elkaar bouwen we elke dag hard aan een nieuwe toekomst voor onze geboortezorg.
Binnen de polikliniek Geboortezorg werken doktersassistenten, gynaecologen, (klinisch)verloskundigen,
(obstetrie-) verpleegkundigen en echoscopisten enthousiast samen in een hecht team met een professionele
sfeer. Vanuit de eigen professie levert ieder een bijdrage aan de kwaliteit van de patiëntenzorg. De
polikliniek werkt nauw samen met het geboortecentrum.
Meer weten?
Voor informatie over deze functie kun je contact opnemen met Mathilde Zitzen, Teamhoofd Geboortezorg, T
088-3206417. Uiteraard kun je altijd een keer een dagdeel meelopen als je dat wilt.
Solliciteren

Solliciteren
Word je blij van deze baan? Stuur ons dan jouw gemotiveerde sollicitatie en cv via de solliciteerbutton op de
volgende link:
https://werkenbijantonius.nl/vacatures/details/echoscopist-polikliniek-geboortezorg-2e-lijn-8-uur-p-w-enoproep-flex-kracht-nieuwegein-utrecht/
Je hoort z.s.m. of je wordt uitgenodigd voor een gesprek. Zolang deze vacature zichtbaar is op onze website
kun je reageren.
Een referentiecheck maakt deel uit van de selectieprocedure.

