Tergooi is het ziekenhuis waarvan patiënten zeker weten dat de kwaliteit van hún leven
centraal staat. Een groene en gastvrije omgeving, waarin zij en hun naasten zich welkom
voelen. Een plek waar mensen voor mensen werken, die in ieder opzicht zinvolle,
doordachte en duurzame zorg bieden.
Tergooi is een omgeving waar specialisten en medewerkers dagelijks groeien door wat ze
leren en doen. Een ziekenhuis waarmee vele partners graag samenwerken om ook morgen
kwaliteit te garanderen. Een zorgorganisatie die doorlopend ontdekt hoe zorg beter kan.
Voor de afdeling Cardiologie is Tergooi op zoek naar een

Echografist functieafdeling Cardiologie
Aantal uur: 36
De functie
Als echografist ben je werkzaam in een klein team echografisten die nauw samenwerken en
gezamenlijk werken aan kwaliteitsverbetering van de geboden patiënten zorg. Bij de
geboden patiënten zorg staat klantvriendelijkheid en servicegerichtheid op de voorgrond.
Binnen het team echografisten verricht je zelfstandig echografisch onderzoek en draag je
zorg voor een correcte verslaglegging. Je bent inzetbaar op beide locaties van Tergooi.
De afdeling
De functieafdeling Cardiologie is een drukke en afwisselende afdeling. Werkzaamheden die
plaatsvinden zijn echografie, pacemaker implantatie en follow up, elektrofysiologisch
onderzoek, holter analyse, hartkatheterisatie en dotterprocedures. Op de functieafdeling
en polikliniek Cardiologie werken ongeveer 30 medewerkers en
12 specialisten. De werkzaamheden vinden op beide locaties plaats. Er is een nauwe
samenwerking met de artsen en de collega’s van de polikliniek, CCU, HCK en
verpleegafdeling Cardiologie. We zoeken een enthousiaste collega die zich thuis voelt op
een dynamische complexe afdeling.
Het profiel
Wij zijn op zoek naar een duizendpoot die het leuk vindt om in een dynamische omgeving
te functioneren. Je bent communicatief vaardig, flexibel, stressbestendig en je hebt een
hoge mate van verantwoordelijkheidsgevoel. Je bent inzetbaar op beide locaties en in het
bezit van het HBO diploma echocardiografie of een vergelijkbaar diploma. Ervaring met
HiX, het elektronisch patiëntendossier is een pré.
Het aanbod
Wij besteden veel aandacht aan jouw eigen ontwikkeling in de vorm van een persoonlijk
opleidingsplan. Bovendien beschikken we over een goed arbeidsvoorwaardenpakket met
onder andere:
een fietsplan;
een eindejaarsuitkering van 8,33%;
deelname aan het pensioenfonds Zorg en Welzijn;
een fiscaalvriendelijke reiskostenvergoeding.

Tergooi is goed bereikbaar (zowel per trein als met de auto) en medewerkers kunnen gratis
parkeren bij het ziekenhuis.
Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuizen. Deze functie wordt
momenteel ingedeeld conform de FWG-systematiek.
De procedure en overige informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ed Handjes, afdelingsmanager
functieafdeling Cardiologie, T 06 21 24 75 48.

