Solliciteren kan tot en met 31 januari 2022

Ben jij de ervaren GUO echoscopist die wij zoeken?
Staan kwaliteit en professionaliteit bij jou hoog in het
vaandel? Welkom in ons team!
Per direct zoeken wij een enthousiaste en ervaren echoscopist. De werkzaamheden bestaan
onder meer uit het maken van Geavanceerd Ultrageluid Onderzoeken onder supervisie van
een vakgroeplid.
Door jouw affiniteit met patiëntenzorg ben je iemand die met grote betrokkenheid te werk
gaat. Teamspirit en samenwerking zijn bij ons van groot belang. Goede contactuele
eigenschappen, zowel in de omvang met patiënten als met collegae en overige
ziekenhuismedewerkers vinden wij daarom essentieel.

Werken op de afdeling
De vakgroep Gynaecologie bestaat uit 14 gynaecologen. Gezamenlijk wordt het specialisme
in zijn volledige breedte uitgeoefend. De omvang van de vakgroep biedt ruimte voor
functiedifferentiatie in de aandachtsgebieden oncologie, voortplantingsgeneeskunde
(incl.translopt - IVF), urogynacologie, perinatologie, endoscopie en prenatale diagnostiek
(GUO/invasief).
De vakgroep participeert in het niet-universitaire deel van de opleiding gynaecologie in het
Nijmeegse cluster en in de opleiding tot tropenarts. Er zijn bij ons 14 AIOS/ANIOS
werkzaam. Tevens is er 24/7 aanwezigheid van klinisch verloskundigen.

Esther Schubert
Recruiter
•
•
•

06-1107 0177
Bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 08.00 tot 16.30 uur, vrijdag van
08.00 tot 13.00 uur
eschubert@rijnstate.nl

Direct solliciteren!

Jouw vaardigheden

Je bent een gecertificeerd GUO echoscopist.

Je bent in staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken.

• Je werkt gestructureerd en nauwkeurig.
• Je hebt goede communicatieve vaardigheden.
• Je bent flexibel inzetbaar volgens rooster (geen avond- of nachtdiensten).
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Je bent betrokken en hebt een warme persoonlijkheid.
Jij hebt goede contactuele eigenschappen en je bent een teamplayer.
Je bent iemand met een hoge mate van zelfstandigheid en
verantwoordelijkheidsgevoel.
Solliciteren

Interesse in deze baan?
Rijnstate biedt jou:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Een uitdagende functie in een topklinisch ziekenhuis.
Een dienstverband voor de duur van één jaar. Omvang van het contract is
bespreekbaar.
Arbeidsvoorwaarden en salaris op basis van de Cao Ziekenhuizen.
Inschaling is afhankelijk van genoten opleiding(en) en ervaring.
Vakantie- én eindejaarsuitkering 8,33%.
Uitstekende pensioenregeling bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW).
Flexeuro-regeling. Hiermee kun je een deel van je eindejaarsuitkering en/of
vakantiegeld fiscaal aantrekkelijk inzetten voor een hogere reiskostenvergoeding en
studiekosten.
Goede bereikbaarheid met auto en OV.
Gratis parkeren bij het Openlucht Museum tussen 7.00 en 19.00 uur met
pendelbusdienst tussen museum en Rijnstate Arnhem (ca. 5 minuten enkele reis).
En zeker niet onbelangrijk: ruim 5000 prettige collega's die met hart en ziel werken
om de hen toevertrouwde zorg zo goed mogelijke te laten verlopen.
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Ben jij die ervaren GUO echoscopist die wij zoeken? Reageer dan op deze vacature.
We ontvangen je motivatiebrief en CV graag vóór 31 januari aanstaande. Je kunt deze richten
aan Rijnstate, ter attentie van de heer P. Dijkhuizen, gynaecoloog / voorzitter vakgroep.
Heb je interesse in deze functie en behoefte aan meer informatie? Neem contact op met mw.
L. (Lia) Wijnberger, gynaecoloog perinatoloog via lwijnberger@rijnstate.nl.

Heb je vragen over de procedure, neem dan contact op met Esther Schubert via bovenstaand
nummer of via de mail.
Deze procedure bestaat uit een sollicitatiegesprek en een arbeidsvoorwaardengesprek.
Van alle nieuwe medewerkers wordt voorafgaand aan de indiensttreding een Verklaring
Omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd. De kosten worden vergoed.

Direct solliciteren!

