Echoscopist gynaecologie en verloskunde
16 uur
Patiëntgericht, nauwkeurig & flexibel
Vind jij samenwerken met een gedreven team en korte lijnen belangrijk in je werk als
Echoscopist? Zo ja, dan ben je op je plek bij het RKZ!
Ben jij dit?
Als echoscopist verricht je zelfstandig gynaecologische echo’s (waaronder fertiliteitsecho’s) en
verloskundige echo’s en beoordeel je deze. Je verricht echo’s ten aanzien van jonge
zwangerschappen en biometrie en voert Doppleronderzoeken uit.
Je bent daarnaast verantwoordelijk voor de digitale verslaglegging en rapportage naar de eerste,
tweede en derde lijn.

Dan kan je dag er zo uit zien!
Voor de polikliniek gynaecologie zijn wij op zoek naar een zelfstandige werkende echoscopist. Het
betreft een uitdagende functie waarin echoscopisch onderzoek wordt verricht voor zowel aanvragers
uit de eerste als uit de tweede lijn.
Op de polikliniek werk je samen met 2 collega echoscopisten, gynaecologen, klinisch verloskundigen
en doktersassistenten.

Wij bieden jou!
•
•

•
•
•
•
•
•
•

een prettige werksfeer in een dynamische werkomgeving.
een salaris conform een functie-indeling in FWG 55

In- en externe bijscholingen.
Meerkeuzesysteem secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals het fietsenplan en bruto-netto
reiskostenvergoeding.
Het station Beverwijk is op 7 minuten loopafstand.
Ontwikkeling en doorstroming vinden wij belangrijk, daarom bieden wij o.a. trainingen
van GoodHabitz aan.
Het Rode Kruis Ziekenhuis is een LEAN organisatie. Wij bieden verschillende trainingen
aan om jou de LEAN methodiek te leren toepassen.
Buiten coronatijd vieren wij in het RKZ twee keer per jaar het zomer- en winterfeest!
Verder hebben wij een personeelsvereniging die leuke activiteiten organiseert. Wat denk
je van weekendjes wintersport, stedentrips en een fietsenrally. Het jaarlijkse
sinterklaasfeest voor je kind(eren) en voordelige tickets voor concerten en theater
voorstellingen?

Waar wij het verschil maken is dat wij een regionaal en kleinschalig ziekenhuis zijn met bijzondere
specialismen, zoals brandwondenzorg op topklinisch niveau. Het RKZ is een hechte organisatie
met korte lijnen. Iedereen helpt elkaar binnen het ziekenhuis om de beste zorg te leveren aan
onze patiënten. Samen zorgen wij voor beter op jouw manier!
Informatie
Nadere informatie over de functiekunt u verkrijgen bij Ellen Maussen, manager Vrouw-Moeder-Kind,
tel. 0251-783850.

Voor informatie over de sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen met recruitment via
recruitment@rkz.nl

Solliciteren
Kom je bij ons werken? Vul dan je sollicitatie in via één druk op de solliciteer button. Wij kijken uit
naar je reactie.
Vereisten
•
•
•
•

Je beschikt over een afgeronde post-HBO-opleiding echoscopie in de
gynaecologie/verloskunde
Ervaring is een pré
Dagen in overleg, met de voorkeur voor de vrijdag
Flexibele houding ten aanzien van werken in vakantieperioden

Deze vacature is intern geplaatst. Bij gelijke geschiktheid hebben re integranten kandidaten
voorrang.

