(Arts) echoscopist / GUO echoscopist in opleiding
24 uur per week

Wil je als (basis)arts je verder ontwikkelen in de echoscopie en ambieer je een vaste positie als artsechoscopist? Of ben je een ervaren SEO echoscopist en toe aan een nieuwe uitdaging binnen ons
STZ-ziekenhuis?
Dan is deze functie iets voor jou!

DE AFDELING
De echo afdeling maakt onderdeel uit van de polikliniek gynaecologie en verloskunde. Echoscopisch
onderzoek wordt op meerdere locaties verricht, namelijk in Hoofddorp en Haarlem. Het echo team
bestaat momenteel uit 1 arts-echoscopist en 7 echoscopisten. Op de polikliniek werken we verder
met 19 gynaecologen, arts-assistenten, doktersassistenten en verpleegkundigen.
Als satelliet van het Amsterdam UMC voor de prenatale diagnostiek verrichten wij GUO 1 en GUO 2
onderzoeken. Daarnaast worden zowel 1e als 2e lijns echo’s verricht, waaronder SEO, ETSEO, groeiecho’s inclusief dopplermetingen, gynaecologische echo’s en GIS-echo’s.
Wij bieden een gezellige en dynamische werkkring waar kwaliteit, klantgerichtheid en vernieuwing
voorop staan.

DIT GA JE DOEN
We zijn op zoek naar een arts of ervaren SEO echoscopist die opgeleid wil worden om GUO 1 en GUO
2 onderzoeken te gaan verrichten. In deze functie van echoscopist voer je allereerst zelfstandig alle
gynaecologische en verloskundige echoscopische onderzoeken uit. Verder ben je samen met jouw
collega (arts- echoscopist) onder andere verantwoordelijk voor het uitvoeren van de GUO’s. Hiervoor
zal afhankelijk van jouw ervaring en in overleg met het Amsterdam UMC gerichte bijscholing
plaatsvinden.
Verder draag je bij aan de echo-opleiding van de arts-assistenten gynaecologie en aan het opstellen
en actueel houden van echo-protocollen. Je bent medeverantwoordelijk voor het voorbereiden van
visitaties en het aanleveren van de verplichte kwaliteitsverslagen.
Je participeert actief in de verschillende overlegstructuren binnen het ziekenhuis en met de eerste
lijn.

DIT BEN JIJ





Je bent tenminste geregistreerd als basisarts óf je hebt een afgeronde opleiding tot
echoscopist binnen de obstetrie/gynaecologie met certificaten voor ETSEO en SEO
Je hebt liefst aantoonbare ervaring in met name de obstetrische echoscopie
Je bent in staat zelfstandig te werken en beschikt over goede contactuele eigenschappen
Je bent enthousiast, flexibel en stressbestendig

WIJ BIEDEN JOU
Deze functie van (arts) echoscopist is ingedeeld in functiegroep 60 (CAO Ziekenhuizen). Dit houdt in €
4.798,- bruto per maand op fulltime basis (36 uur) afhankelijk van de werkervaring.
Als GUO echoscopist in opleiding start je in functiegroep FWG 55 (CAO Ziekenhuizen). Dit houdt in
maximaal € 4.227,- bruto per maand op fulltime basis (36 uur), afhankelijk van je werkervaring.
Wat hebben wij jou als Spaarne Gasthuis nog meer te bieden?






Prima bereikbaarheid; met de auto ben je vanuit Amsterdam of Leiden binnen een half uur
op kantoor. Kom je met het OV? De bus stopt voor de deur!
Je ontvangt 8,33% vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering van 8,33%.
Gebruik van ons portaal IK & Spaarnegasthuis, omdat we ontwikkeling en vitaliteit belangrijk
vinden.
Korting op verschillende verzekeringen.
Fikse korting op een nieuwe fiets via FiscFree.

INTERESSE?
Heb je vragen naar aanleiding van deze vacature, neem dan contact op met Joyce Teeuwen
(afdelingshoofd) via telefoonnummer 023-2244537.
Je kunt online solliciteren via deze link.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en het navragen van referenties maken deel uit van de
selectieprocedure.

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

