
 
 

Ben jij een energieke, verbindende en toegankelijke persoonlijkheid die ons team wil 

komen versterken? Heb jij een frisse blik en durf je out of the box te denken? Voor de 

zorgkern Cardiologie en Cardiothoracale Chirurgie, team functieafdeling, zoeken wij per 

direct meerdere echolaboranten voor minimaal 24 tot maximaal 36 uur per week van 

maandag tot en met vrijdag. 

 

Ben jij toe aan nieuwe verantwoordelijk en uitdagende baan waar je mee mag bouwen en 

vernieuwen op een afdeling waar jouw mening meetelt. 

 

Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

Amphia heeft voor haar locatie in Breda een vacature voor een 

 

Echolaborant Hartfunctie  
24 - 36 uur 

 

Wat ga je doen als Echolaborant Hartfunctie? 

 je bent verantwoordelijk voor het maken van echo’s van het hart; 

 ook ben je incidenteel verantwoordelijk voor het afnemen van fietstesten en 

verricht je holter-analyses; 

 verder ben je gemotiveerd om hartfunctielaboranten die de opleiding tot 

hartfunctielaborant volgen te scholen in het vakgebied; 

 daarnaast sta je open voor verdere opleiding en doorontwikkeling in het 

vakgebied. 

 

Spreekt de functie jou aan? Een keer meelopen op de afdeling kan altijd! 

 

Het team 

De functieafdeling echocardiografie bestaat uit een team van 14 collega’s die poliklinische 

en klinische onderzoeken verrichten. Het team functielaboranten bestaat uit zeven 

medewerkers die fietstesten afnemen, holters aansluiten en holters analyseren en 7 echo 

laboranten die allround zijn dus naast de echo’s ook bovenstaande taken verrichten. Het 

team waarin je gaat werken bestaat uit enthousiaste collega’s die trots zijn op hun vak 

die kwaliteit belangrijk vinden en bouwen aan zelfstandigheid.  

 

Wat breng je mee? 

 een afgeronde landelijk erkende hbo -opleiding in de richting van 

echocardiografie; 

 je bent in staat om zelfstandig te werken; 

 je hebt inlevingsvermogen en bent communicatief sterk; 

 jouw gedrevenheid, bevlogenheid en ijzersterke analytische skills, zorgen ervoor 

dat jij een échte aanvulling op het team. 

 

Wat biedt Amphia als werkgever? 

Als jij zoveel waarde toevoegt, dan zetten we daar graag iets tegenover. Want deze 

uitdagende baan heeft veel te bieden; 

 een vast contract; 

 een salaris van maximaal € 3.421,- bruto per maand, conform CAO Ziekenhuizen 

(functiegroep 50, op basis van 36 uur); 

 eindejaarsuitkering; 



 wij vinden het belangrijk dat je de functie met energie en plezier blijft doen 

daarom bieden wij een vitaliteitskaart aan die voorziet in praktische tips, online 

oefeningen, interventies en leuke activiteiten voor jou; 

 mogelijkheden voor je persoonlijke ontwikkeling; 

 voordelen bij aanschaf van een fiets, tablet, smart Phone en nog veel meer; 

 maatwerk opleidingen en door ontwikkelen in het vakgebied; 

 een gezellige personeelsvereniging genaamd Amuse. 

 

Meer informatie? 

Fay Snoeren, Trainee meewerkend teamleidinggevende via 076 595 5162, of Yolande 

Roovers - Verstappen, meewerkend teamleidinggevende via 076 595 2150, 

beantwoorden met plezier jouw vragen. 

  

Solliciteren op de functie van Echolaborant Hartfunctie 

Direct solliciteren kan natuurlijk ook! Klik op de onderstaande button en stuur je cv met 

motivatie vóór 27 februari 2018 via onze sollicitatiepagina.  

 

Ben je al in dienst bij Amphia? Solliciteer dan via de interne vacaturepagina van Amphia. 

Via de onderstaande button is dit niet meer mogelijk voor de interne medewerker. 

 

Meer informatie over ons 

De zorgkern Cardiologie en Cardio Thoracale Chirurgie biedt reguliere en topklinische 

zorg aan patiënten in de regio Breda en Zuidwest Nederland. De zorgkern bestaat naast 

de kliniek uit een CCU en Eerste Hart Hulp, een grote polikliniek, een functieafdeling en 

de hartkatheterisatie kamers. Door cardiologen en cardio thoracaal chirurgen wordt 

gewerkt aan innovatieve technieken, op het gebied van oncologie, congenitale 

problematiek, op de hartkatheterisaties-kamers en de Thorax OK’s.  

 

Amphia is een topklinisch opleidingsziekenhuis, met vestigingen in Breda, Oosterhout en 

Etten-Leur. Amphia bouwt de komende jaren aan een nieuw en vernieuwd ziekenhuis aan 

de Molengracht in Breda. De nieuwbouw zal eind 2019 geopend worden. Als lid van de 

Vereniging van Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) bieden wij 

naast basiszorg ook op enkele onderdelen topklinische zorg. Lid zijn van de STZ betekent 

ook dat naast medische topzorg, opleiding, onderwijs en onderzoek tot onze kerntaken 

behoren. 

 

Bijzonderheden 

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben 

interne kandidaten voorrang. Het inwinnen van referenties maakt standaard onderdeel 

uit van de sollicitatieprocedure. Voor invulling van deze vacature is tevens een screening 

noodzakelijk. Als je solliciteert op deze vacature gaan wij er vanuit dat je meewerkt aan 

de referentiecheck en screening. 

 

Uiterlijk drie maanden na indiensttreding is het overleggen van een Verklaring Omtrent 

het Gedrag Natuurlijke Personen (VOG NP) verplicht. 

 

Kijk voor meer informatie over Amphia op onze website www.amphia.nl.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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https://vacature.amphia.nl/aanmaken-sollicitatie-prs?VcSn=135
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