Echocardiografist (locatie Oost en West)
32 – 36 uur

Functieomschrijving
Wil jij ook een belangrijke bijdrage leveren aan ons Hartcentrum en hiernaast werken in hét
stadsziekenhuis van Amsterdam? Door uitbreiding zijn wij op zoek naar een gedreven en
enthousiaste echocardiografist.
Als echocardiografist verricht en interpreteer je zelfstandig het transthoracale echocardiogram onder
supervisie van de cardioloog.
De functie vereist in geruime mate aandacht en opmerkzaamheid bij de uitvoering van vaktechnisch
handelen, gezien er onverwachte bijzonderheden kunnen voordoen. De functie wordt gekenmerkt
door kortdurende contacten met patiënten, hierbij staan empathie, tact en hulpvaardigheid hoog in
het vaandel bij de begeleiding van patiënten.
Het is een functie die je ruimte voor je eigen ontwikkeling biedt en waar het streven naar verbeteren
van kwaliteit altijd wordt nagestreefd. Ons ziekenhuis kenmerkt zich door de korte lijnen en een
actief leerklimaat.
Kortom een zeer interessante en afwisselende functie binnen een enthousiast team!

Werkomgeving
Het Hartcentrum OLVG is een van de oudste en grootste hartcentra van Nederland en biedt het
volledige palet aan cardiologische behandelingen en hart- en aortachirurgie aan via één
toegangspoort. Het Hartcentrum heeft de bevoegdheid voor de A-opleiding Cardiologie en
Cardiothoracale Chirurgie en profileert zich als minimaal invasief centrum. Het Hartcentrum OLVG
biedt een uitdagende en ambitieuze omgeving, waarbij optimale patientenzorg, innovatie en
constructieve samenwerking centraal staan.
De echocardiografie heeft een zeer prominente plaats in de non-invasieve cardiale beeldvorming van
het Hartcentrum met een groot volume van zowel laag als hoog complexe cardiothoracale
pathologie. Er is een geavanceerd echolaboratorium met ESC-geaccrediteerde laboranten en naast
standaard transthoracale echocardiografie worden tevens stress- en contrast-echocardiografie
onderzoeken uitgevoerd. Voorts verricht de echolaborant aanvullende analyses, inclusief 3D en 2D
strainbewerkingen.
De afdeling Echocardiografie vormt een inspirerende werkomgeving en er wordt tevens ruimte

geboden voor persoonlijke ontwikkeling, waarbij te denken valt aan het bijwonen van internationale
symposia en cursussen, alsmede facilitatie voor het behalen van het geaccrediteerde Europese echoexamen.
Functie-eisen
•

Je hebt de HBO-opleiding tot echocardiografist afgerond of je hebt retrograde erkenning;

•

Je bent een aanpakker die kansen ziet en deze ook weet te benutten. Je draagt zo actief bij
aan de ontwikkeling van jezelf en de afdeling;

•

Je bent bereid om bij- en nascholing ten behoeve van jouw functie actief op te pakken en te
volgen;

•

Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en de drive om altijd de beste zorg te
leveren;

•

Hiernaast ben je een echte teamplayer die samen met het team er elke dag weer voor gaat;

•

Je denkt klantgericht en handelt met tact en integriteit;

•

Verder herken jij jezelf in de competenties: zelfstandig, samenwerken, analytisch, adequaat,
flexibel en stressbestendig

•

Je beschikt hiernaast over uitstekende communicatieve (Nederlands en Engels) en sociale
vaardigheden;

OLVG heeft meerdere locaties. Werken bij OLVG kan dan ook ‘werken op meerdere locaties’
betekenen. We kennen twee hoofdlocaties te weten OLVG Oost aan het Oosterpark en OLVG West
aan de Jan Tooropstraat, te Amsterdam en een locatie op de Spuistraat.
Wij bieden
Wij bieden je een uitdagende baan in een prettige werkomgeving. Het betreft een functie met een
contract voor onbepaalde tijd. De CAO ziekenhuizen is van toepassing. Afhankelijk van je ervaring en
opleiding wordt het salaris afgeleid van FWG-schaal 50 of FWG-schaal 55.
Bovendien bieden we je uitstekende arbeidsvoorwaarden en een prima reiskostenregeling conform
de CAO.

Meer weten
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Nynke Klaassen, teamleider
functieafdeling cardiologie & longgeneeskunde, via het telefoonnummer 020-5992395.

Solliciteren
Interesse? We ontvangen jouw sollicitatie graag via de onderstaande sollicitatie button.

