Echocardiografist (24-36 uur)

De functie
Als Echocardiografist werk je op de polikliniek van het Hartcentrum, maak en interpreteer je
zelfstandig echo’s en maak je hiervan adequaat verslag. Daarnaast word je ingedeeld op de
kliniekdienst waarbij je op de klinische afdelingen zelfstandig echo’s verricht. Hierbij draag je ook
het spoedsein waarbij je opgeroepen kunt worden voor het maken van echo’s in acute situaties. Je
werkt nauw samen met en onder supervisie van de beeldvormende cardiologen.
De patiënten in het AMC komen uit alle windstreken van het land. Het Hartcentrum heeft een
gevarieerde patiëntenpopulatie met complexe en vaak zeldzame aandoeningen en er vindt familie
screening plaats.
In ons team lever je een actieve bijdrage aan de organisatie van alle werkzaamheden in onze
echokamers. Binnen ons team heb jij een eigen taak waarover je de regie voert, bijvoorbeeld over
de aandachtsgebieden Onderwijs, Wetenschappelijke studies, Kwaliteit en Veiligheid. Als
Echocardiografist in het AMC is dit een mooie kans om je (verder) te ontwikkelen in je vakgebied.

Het Hartcentrum AMC
De afdelingen Cardiologie en Cardiothoracale chirurgie vormen in het AMC één geheel: Het AMC
Hartcentrum. Door de ontwikkeling van de medische technologie zijn beide specialismen steeds
meer naar elkaar toegegroeid, maar vooral de patiënt heeft baat bij één aanspreekpunt voor
hartproblemen. Het Hartcentrum biedt topreferente zorg en is een nationaal en internationaal
expertisecentrum voor interventiecardiologie, congenitale cardiologie, hartklepziekten, topsport,
electrofysiologie en cardiogenetica.

De afdeling
De polikliniek van het Hartcentrum is een dynamische afdeling. Er komen zowel cardiologische als
cardio-thoracale chirurgische patiënten. Het gehele polikliniek team bestaat uit 44 collega’s in
verschillende functies. Het team van de echocardiografie bestaat uit 12 andere echocardiografisten.
Als Echocardiografist op onze afdeling sta je achter onze speerpunten: patiëntgerichte, kwalitatieve
én veilige zorg bieden. Onze patiënt valt niet tussen het wal en schip!

Wij vragen

De Echocardiografist die wij zoeken is in het bezit van het diploma Hartfunctielaborant van de LOI
of heeft het diploma echocardiografie. Je bent analytisch, secuur en kan patiëntgericht werken. Ook
ben je communicatief vaardig. Je past goed in ons team als je ook houdt van gezelligheid. De
werktijden zijn i.p. van 08.00 tot 16.30 uur.
Wanneer je een fulltime Hartfunctielaborant bent met een specialisatie richting echocardiografie (én
al aantoonbare werkervaring hebt als echocardiografist en ergometrie) dan is het ook voor jou
interessant om te reageren.
Ons aanbod
Wij bieden ruime gelegenheid tot ontplooiing, verdieping en verbreding, extra scholing, een plek om
te groeien! Werken in het AMC betekent werken in een inspirerende en professionele omgeving
waar ontwikkeling, in alle opzichten, wordt gestimuleerd.








Het salaris bedraagt maximaal € 3.273,- bruto per maand op basis van 36 uur (schaal 8 CAO
UMC)
Het salaris is exclusief eventuele toeslagen voor onregelmatige diensten, vakantiegeld (8%) en
een eindejaarsuitkering (8,3%).
Wij bieden in eerste instantie een aanstelling voor 12 maanden, met uitzicht op een vaste
aanstelling bij goed functioneren.
Bovenop het salaris wordt maandelijks gespaard voor het Persoonlijk Budget (ten minste 1,55%
van het salaris) wat je kunt inzetten voor scholing of persoonlijke ontwikkeling.
Naast uitstekende bereikbaarheid met het OV, heeft het AMC ook gratis parkeerplaatsen voor
medewerkers.
Pensioen wordt opgebouwd bij het ABP. Het AMC draagt een groot deel van de premie bij
(70%).
Wij hebben een zeer actieve personeelsvereniging en organiseren verschillende (sportieve)
activiteiten en evenementen door het jaar heen.
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Solliciteren
Wil je solliciteren? Stuur je CV en motivatiebrief dan naar: S.T. Ilik@amc.nl
Wij nodigen geïnteresseerden van harte uit eens rond te komen kijken en de sfeer te proeven op
onze afdeling. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met mevrouw Selma IlikBakker (hoofdverpleegkundige Polikliniek Hartcentrum) via s.t.ilik@amc.nl / 020-566 9111 (vragen
naar sein 51952) of de coördinator van de polikliniek Hartcentrum via / 020-566 9111 (vragen naar
sein 62904).
Het opvragen van een verklaring van goed gedrag is onderdeel van deze selectieprocedure.
Wij zien uit naar je reactie ?? kennismaking!

