
 

 

Vacature voor: 

ECHOCARDIOGRAFISTEN / hartfunctielaboranten voor 24 - 36 uur per week. 

Word je enthousiast van werk waar je elke dag wordt uitgedaagd om het beste uit 

jezelf te halen én heb je, net als wij, het belang van de patiënt voorop staan? Dan 

willen we je heel graag ontmoeten. Lees onderstaand meer over wie we zijn en wat 

de functie inhoudt. Stuur daarna je sollicitatie zo snel mogelijk naar ons toe. 

 

De functie  

Ben jij gediplomeerd hartfunctielaborant met uitstroom Echocardiografie of bijna klaar 

met de opleiding en op zoek naar een mooie baan in een zich uitbreidende keten van 

kleinschalige zelfstandige behandelcentra voor cardiologie in Nederland? Dan ben je 

bij ons aan het juiste adres! Nadat de patiënt is onthaalt en ingeschreven door de 

dokters-assistente zie jij de patiënt in de functiekamer. Je werkt zeer nauw met de 

cardioloog samen waarbij jij het ecg, de echo en/of het inspanningsonderzoek maakt. 

Samen zorgen jullie er met z’n tweeën voor dat de patiënt een perfecte belevenis 

krijgt met de hoogst mogelijk kwalitatieve zorg.  

Organisatieprofiel 

HartKliniek biedt de kwaliteit, aandacht en snelheid van persoonlijke zorg, waarbij een 

doorverwijzing volledig wordt gedekt door alle zorgverzekeraars in Nederland. 

Patiënten kunnen na verwijzing van de huisarts meestal al binnen 24 uur terecht voor 

een consult. Alle nodige onderzoeken vinden diezelfde dag plaats. De patiënt weet 

direct waar hij aan toe is. HartKliniek werkt met een enthousiast team van 

cardiologen, die specifieke kennis hebben over cardiale beeldvorming en werken 

volgens de nieuwste inzichten. 

Wij vragen  

Je bent in het bezit van een diploma Echocardiografie of je bent bijna klaar met deze 

opleiding. Je bent een echte 'teamplayer' maar kunt ook uitstekend zelfstandig 

werken. Daarnaast beschik je over een goed inlevingsvermogen en een groot 

probleemoplossend vermogen. Je kijkt kritisch naar eigen functioneren en bent 

flexibel inzetbaar, eventueel over verschillende locaties. Op dit moment hebben wij 



klinieken in Amsterdam ZO, Almere Stad, Lelystad centrum en Zandvoort. Op korte 

termijn hopen wij uit te kunnen breiden naar andere steden.  

Wij bieden  

Wij bieden jou een afwisselende baan in een kleine, dynamische organisatie met 

korte communicatielijnen en een functie waarin je veel autonomie hebt en samen met 

de cardiologen zorgt voor de hoogste kwaliteit in zorg en behandeling voor en van 

onze patiënten. Van ons mag je zelf aangeven voor hoeveel uur per week je een 

dienstverband wilt aangaan. Wij bieden jou na 2 maanden proeftijd de zekerheid van 

een vast dienstverband. Je salaris is conform de CAO Zelfstandige Klinieken 

Nederland ingedeeld in FWG 55 of FWG 60 afhankelijk van opleiding en ervaring. Wij 

bieden je verder een dertiende maand van 8,33%, vakantiegeld van 8%, 160 

vakantie-uren en 72 PLB-uren bij een fulltime dienstverband, deelname aan het 

pensioenfonds PfZW en opleidingsmogelijkheden, passend bij jou en onze 

ontwikkelingsbehoefte.  

 

En wist je dat:  

• Wij graag net een stapje harder lopen dan anderen met persoonlijke aandacht 

voor onze patiënten. Zo voelen zij zich gezien en gehoord, op belangrijke 

kwetsbare momenten in hun leven.  

• De cultuur binnen iedere HartKliniek gericht is op wederzijds respect en 

gelijkwaardigheid van de medewerkers. En dat we snel schakelen en korte 

lijnen heel belangrijk vinden. 

• Wij elkaar in de kleinschaligheid van HartKliniek elkaar vrijwel allemaal van 

naam of gezicht kennen. En dat maakt samenwerken heel plezierig en vaak 

zelfs gezellig!  

 

Meer informatie & solliciteren  

Meer informatie over deze functie? Of wil je een keer meelopen op de functie-kamer 

in een van onze centra? Neem contact op met de heer Matty Haak, cardiofunctie-

laborant en Chief Officer Quality, telefoonnummer: 088-5002000 of stuur een email 

naar matty@hartkliniek.com. Tip: Kijk ook op www.hartkliniek.com.  
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