Vacature
Werken bij één van de leidende diagnostische centra in Nederland. Dat wil jij toch ook? Bij Diagnostiek
voor U staan een klantgerichte, persoonlijke benadering, kwaliteit en innovatie centraal. In een informele
werksfeer, waarbij alle medewerkers voor elkaar klaar staan, krijg jij alle mogelijkheden om je verder te
ontwikkelen en door te groeien.
Op dit moment zoeken wij een:

Echoscopist
24 uur per week
Zo ziet de afdeling eruit
Je maakt onderdeel uit van het team Echoscopie waar 12 andere collega’s werkzaam zijn.
Binnen dit team wordt centraal en decentraal laagdrempelig medische diagnostiek uitgevoerd door
(para)medisch personeel voor eerstelijnsaanbieders als huisarts en verloskundigen uit de regio.
Korte toegangstijden, snelle rapportages naar de aanvrager, klantgerichtheid, een persoonlijke
benadering van de klant en een kwalitatief goede uitvoering van de diagnostiek zijn hierbij uitgangspunt.

Dit zijn je taken
Je verricht onder eindverantwoording van een superviserend gynaecoloog echo-onderzoeken bij
(zwangere) vrouwen, zoals de Zwangerschapsecho, ETSEO, TTSEO en gynaecologische echo. Je bent
tevens verantwoordelijk voor de rapportage aan de aanvrager en de validatie van de rapporten.
Wat verwachten wij van jou?
Wij zoeken een enthousiaste, flexibele collega die affiniteit heeft met de doelgroep en in staat is
zelfstandig de onderzoeken te verrichten. Je hebt geen bezwaar om op verschillende locaties te werken
indien dit noodzakelijk is. Je beschikt over vaardigheden om efficiënt te communiceren en doelmatig te
werken. Je bent nauwkeurig, stressbestendig, pro-actief, flexibel en beschikt over probleemoplossend
vermogen. Bij deze functie is ervaring met geautomatiseerde gegevensverwerking een vereiste.
Dit staat op je cv:
 Je bezit minimaal een HBO-diploma op medisch gebied, bij voorkeur verloskunde.
 Tevens ben je in het bezit van het diploma/certificaat van de basisopleiding echoscopie voor
verloskunde en TTSEO en je hebt bij voorkeur een aantal jaren ervaring met het maken van deze
echo’s.
 Je bent bereid om verder opgeleid te worden voor het maken van 1e trimester SEO’s en
gynaecologische echo’s.
 Een Verklaring Omtrent het Gedrag is vereist en dient te worden aangevraagd en/of overlegd
vóór indiensttreding.

Dit mag je van ons verwachten
 Inschaling vindt plaats conform FWG 3.0 salarisschaal 55 van de CAO-Ziekenhuizen.
 Voldoende ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden
 Verschillende activiteiten in het kader van Happy & Healthy
 Prettige werksfeer
 Goede begeleiding door een vaste medewerker/buddy
Heb je een vraag over deze vacature?
Marianne Dellebeke, stafmedewerker echoscopie, obstetrie & gynaecologie staat je graag te woord. Je
kunt haar bereiken op telefoonnummer 06-24894942.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Enthousiast?
Je motivatiebrief en curriculum vitae ontvangen we graag vóór 18 oktober 2021. Ga hiervoor naar
www.diagnostiekvooru.nl en gebruik de sollicitatielink.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

