Vacature PRAKTIJKMANAGER met minimaal een TTSEO bevoegdheid
Echocentrum Almere is op zoek naar een leuke en spontane praktijkmanager die bij ons wil komen werken in
Almere - Centrum.
Profiel
Ben jij een gediplomeerd TTSEO echoscopist met of zonder ETSEO bevoegdheid en wil je naast het maken van
echo's ook een rol als praktijkmanager vervullen, dan is dit jouw kans! Vanuit jouw rol als praktijkmanager
beheers je het vak van TTSEO en mogelijk ook als ETSEO echoscopist en fungeer je als aanspreekpunt voor
jouw collega's en cliënten. Het nastreven van hoge kwaliteit, het organiseren van de dagelijkse gang van zaken
en het onderhouden van externe contacten geven jou veel energie. Je hebt gevoel voor ondernemerschap.
Wij zoeken iemand die:
Een diploma echoscopie Obstetrie & Gynaecologie bezit
Minimaal een TTSEO bevoegdheid heeft
Geheel zelfstandig kan werken
Geldende kwaliteitseisen kan vertalen naar de dagelijkse praktijk en daarop kan sturen en anderen
kan ontwikkelen
Goede communicatieve vaardigheden heeft en sturing en richting kan geven
Veel enthousiasme overbrengt naar collega's en cliënten
Administratieve vaardigheden bezit; bekend met Astraia en Peridos
Gevoel voor ondernemerschap.
Dit kun je van ons verwachten:
Wij bieden een baan tussen de 6 -10 uur per week als praktijkmanager
In deze rol word je ondersteund door onze enthousiaste praktijkassistentes
Tevens 8-24 uur ruimte om zelf echo's te maken. Tijden en uren in overleg, maar 1 dagdeel in de
avond per week is een must
Een ontspannen werkomgeving waar samenwerken en leren van elkaar belangrijk is
Werken in een klein team en een intensieve samenwerking met verloskundigen
Ruimte voor opleiding en ontwikkeling
Werken met de Voluson S10 expert & Voluson S10
Hoofdlocatie van het echocentrum zit in een prachtig nieuw Verloskundig centrum
Grote echo kamer die van alle luxe is voorzien
Loondienst of op ZZP basis
Aanstelling voor minimaal 1 jaar, maar vaste aanstelling is ook mogelijk met optie tot associatie.
Ben je geïnteresseerd en wil je solliciteren? Stuur een email, inclusief CV naar erik.franssen@hotmail.com.
Ook als je meer informatie wilt kun je mailen naar dit adres of bellen naar 06-55104466.

