Voor de polikliniek Gynaecologie van Medisch Spectrum Twente zijn wij op zoek naar een

Echoscopist gynaecologie / obstetrie
Werkomgeving
Werken bij Medisch Spectrum Twente (MST) is werken in één van de grootste topklinische ziekenhuizen in
Nederland. Samen met 3.500 collega’s werk je vóór en met patiënten in een gastvrije, hoogwaardige en veilige
omgeving. MST streeft er naar om medewerkers een prettige werkomgeving te bieden en hen te stimuleren zich
verder te ontwikkelen.
De afdeling
Polikliniek, behandelkamer en echografie Gynaecologie
De afdeling Gynaecologie kent een spreekuurpolikliniek, echografie afdeling en zelfstandige behandelkamer.
Het specialisme Gynaecologie houdt zich bezig met aandoeningen en afwijkingen van de vrouwelijke
geslachtsorganen. Op de zelfstandige behandelkamer worden poliklinische ingrepen verricht door de
gynaecoloog met ondersteuning van de verpleegkundige en assistentie van de doktersassistente. De afdeling
echografie is als satelliet verbonden aan het Netwerk Prenatale Diagnostiek Nijmegen (NPDN), een
samenwerkingsverband voor prenatale screening en diagnostiek. Er is dagelijks een GUO-spreekuur (GUO1 en
GUO2).
De polikliniek is een dynamische en drukke poli waar enthousiast, taakgericht en patiëntvriendelijk wordt
gewerkt door gynaecologen, arts-assistenten in opleiding, medisch secretaresses en doktersassistenten,
echoscopisten, verpleegkundigen en DBC medewerkers. Gezien de teamsamenstelling en de werkdruk is het
van groot belang dat de kandidaat snel ingewerkt en inzetbaar is. De hoofdlocatie van de werkzaamheden is
Enschede.

Functieomschrijving
Als echoscopist verricht je zelfstandig gynaecologische en verloskundige echo’s. Dit ten behoeve van het
vaststellen en/of vervolgen van een diagnose dan wel een therapeutische behandeling bij een patiënt. De
handelingen vinden plaats binnen het ziekenhuis geldende kaders.
De werkzaamheden bestaan uit:
•
•
•
•
•
•
•
•

Het maken van vaginale gynaecologische echo's ten behoeve van eerstelijn diagnostiek
Het maken van 2e trimester SEO's
Het maken van 1e trimester SEO's (miv september 2021)
Het maken van GUO type 1 en 2
Het voeren van counselinggesprekken mbt prenatale screening
Je draagt bij aan het onderwijs van arts-assistenten
Je bent verantwoordelijk voor verslaglegging van het onderzoek
Het verrichten van werkzaamheden op het gebeid van kwaliteit en veiligheid;

Wij vragen
•
•
•
•
•
•

HBO diploma en een afgeronde echoscopieopleiding
Je hebt echo-ervaring met betrekking tot het maken van SEO's
Je hebt bij voorkeur ervaring op het gebied van gynaecologische echo’s
Je hebt bij voorkeur ervaring op het gebied van counseling prenatale screening
Je hebt een collegiale, zelfstandige, stressbestendige en nauwkeurige houding
Je bent daadkrachtig en neemt initiatief

Wij vragen
•
•
•
•
•

Een collegiale en informele werksfeer
Een contract van gemiddeld 16 uur per week
Een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar
Bij goed functioneren wordt dit omgezet naar onbepaalde tijd
Een salaris volgens FWG-groep 55 van Cao Ziekenhuizen (min. € 2.882,- tot max. € 4.227,- bruto
per maand bij een volledige werkweek), plus een eindejaarsuitkering en vakantietoeslag van
8,33%

Meer weten
Je sollicitatie, vergezeld van een curriculum vitae, kun je tot maandag 25 mei 2020. Omdat wij werken met een
recruitmentsysteem verzoeken wij je jouw sollicitatie in te dienen via onze website
www.werkenbijmst.nl/vacatures

De sollicitatiegesprekken staan gepland voor week 21

