Echoscopist
8 uur per week
Op de polikliniek verloskunde werken gynaecologen, verloskundigen, echoscopistes,
verpleegkundigen en doktersassistenten met passie voor hun vak om topklinische zorg te
leveren. De afdeling kenmerkt zich door een dynamische en gastvrije werksfeer met korte
(communicatie)lijnen. We werken met veel plezier samen.
Wij zijn Meander Medisch Centrum. Hét ziekenhuis van Amersfoort en omstreken. Gebouwd
volgens de principes van ‘healing environment’: éénpersoonskamers, veel licht en ruimte en
zicht op een groene omgeving. Een van de 28 topklinische ziekenhuizen in Nederland. Samen
met 3200 collega’s leveren we patiëntenzorg op hoog niveau en lopen we voorop in
hoogwaardige medische technologische voorzieningen, onderzoek en onderwijs. Wij staan
voor mensgerichte zorg; echt contact, oprechte aandacht, persoonlijke keuzes en
samenwerking is wat wij onze patiënten en elkaar beloven. Wij willen er zijn voor mensen op
het moment dat het ertoe doet. Iedereen vanuit zijn eigen deskundigheid.
Lees hier meer over Meander Medisch Centrum.

Wat ga je doen

Voor de afdeling echoscopie van de polikliniek verloskunde zoeken wij een echoscopist.
Het echoscopisch onderzoek in de zwangerschap wordt op basis van diverse indicaties
verricht met behulp van moderne echoapparatuur en software voor digitale opslag van data
en beelden. Tot het verrichtingenpakket van deze afdeling behoren o.a. Counseling voor
prenatale screening, TTSEO en ETSEO's en geavanceerd ultrageluidsonderzoek. Voor dit
laatste zijn wij sinds 2008 satellietcentrum in samenwerking met het UMCU.
Wij vragen
•

Je bent in het bezit van een erkende echoscopieopleiding in de obstetrie. Ook ben je
gecertificeerd voor de uitvoering van het Structureel Echoscopisch onderzoek zowel
ETSEO als TTSEO

•

Je beschikt over ervaring met betrekking tot het uitvoeren en interpreteren van de
echo diagnostiek.

•

Je hebt het vermogen om in korte tijd goed contact op te bouwen en vertrouwen te
wekken bij een diverse groep personen.

•

Je bent flexibel ingesteld.

•

Ervaring met Doppler en Counseling is een pré.

Wij bieden
•

Een contract voor de duur van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

•

Een salaris van €2.882,- tot maximaal €4.227,- bruto per maand (FWG 55) bij een 36urige werkweek, afhankelijk van je ervaring.

•

Afwisselend werk met een grote mate van zelfstandigheid.

•

Goede scholing- en ontwikkelmogelijkheden.

•

Een boeiende werkomgeving met veel zelfstandigheid en fijne collega’s.

•

Interessante extra’s, zoals een fietsplan, bedrijfsfitness, eindejaarsuitkering,
premiekorting op je verzekeringen.

•

Goede bereikbaarheid met openbaar vervoer en auto (voldoende parkeergelegenheid).

Enthousiast geworden?

Solliciteer dan direct via de sollicitatiebutton! Je kunt t/m 11 januari as. reageren op deze
vacature.
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Susan Hagevoort,
teammanager, via 033 850 4572.

Wij zoeken
Type contract
Bepaalde tijd
FWG
Schaal 55
Aantal uren
8
Reageren kan t/m
11-01-2022

Contact
Contactpersoon
Susan Hagevoort
Telefoonnummer

0338504572
Solliciteren

BUTTON

