Echoscopist Poli Gynaecologie
24 uur
Werk met je handen
Wij zijn op zoek naar een zelfstandig werkende echoscopist. Kan jij met jouw empathie het verschil
maken bij onze patiënten? En vind jij het interessant om wat meer in te zoomen op de complexere
zorg bij een zwangerschap? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Jouw afdeling
De polikliniek Gynaecologie is een onderdeel van het Moeder en Kind Centrum (MKC). Binnen het
MKC staat het gezin centraal. Als echoscopist kom jij terecht in een team van 4. Naast dit team werk
jij ook samen met artsen, intakeverpleegkundigen en doktersassistenten. Een hecht en warm team
met een goede onderlinge samenwerking. Door de kleinschaligheid van het ziekenhuis zijn de
communicatielijnen tussen de verschillende afdelingen/disciplines kort en zorgen we samen voor
beste zorg voor onze patiënten. Onze ambitie is om het MKC verder te laten groeien en te
ontwikkelen tot een hoogwaardig en eigentijds specialistisch centrum.
Jouw dag
Als echoscopist verricht en beoordeel je verloskundige echografische onderzoeken ten behoeve van
de aanvragers uit de 1e en 2e lijn volgens richtlijnen van de betrokken beroepsverenigingen. Tijdens
het echospreekuur maak jij zelfstandig echo’s en werk jij samen met de gynaecologen. Naast het
verrichten en beoordelen van de echo’s maak jij ook een rapportage van de beelden.
Jij bent
- in het bezit van de post hbo opleiding Echoscopie voor Obstetrie & Gynaecologie;
- iemand die naast uitgebreide vakkennis ook ervaring heeft als echoscopist;
- enthousiast en jij weet met jouw empathie het verschil te maken bij onze patiënten;
- zelfstandig, maar jij vindt het ook leuk om mee te denken over verschillende casussen om het team
verder te ontwikkelen;
- beschikbaar voor 24 uur in de week.
Voor jou
Wij bieden een uitstekend salaris (FWG 55 (€ 2.882 - €4.227 bruto per maand o.b.v. 36 uur). Onze
arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuizen. Dit betekent onder andere een
eindejaarsuitkering en vakantiegeld ter hoogte van een maandsalaris. Daarnaast bouw je pensioen
op bij PFZW en heb je naast vakantiedagen ook recht op PLB-uren.
Ons ziekenhuis is goed bereikbaar zowel per fiets, auto als per OV (op loopafstand van metro- en
busstation Zuidplein). Parkeren is geen probleem. Je fiets zet je gratis in de afgesloten fietsenstalling
voor het ziekenhuis. Je auto kun je parkeren in onze eigen parkeergarage of bij winkelcentrum
Zuidplein voor € 3,00 per dag. Een van onze mooie arbeidsvoorwaarden is dat je de mogelijkheid
krijgt om met belastingvoordeel een fiets aan te schaffen. Ook kan je bijvoorbeeld korting krijgen op
een sportabonnement of aanschaf van een tablet of telefoon.
Vragen?
Heb jij vragen over de sollicitatieprocedure? Dan kan jij contact opnemen met Alyssia Pronk,
recruiter, via 010 - 290 2358. Heb jij inhoudelijke vragen over de functie? Dan kan jij contact
opnemen met Marian van Donge, teamleider, via 010 - 297 5663.
Pak je kans en solliciteer snel!
Heb jij interesse? Dan ontvangen wij graag jouw CV en motivatiebrief via sollicitatie@ikazia.nl.

