In het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis zijn specialisten en medewerkers erop gericht om de patiënt
continu de beste zorg te bieden. Het ADRZ heeft locaties in Goes, Vlissingen, Middelburg en Zierikzee
en telt 130 medisch specialisten en 2100 medewerkers. Per jaar worden ruim 23.000 patiënten
opgenomen. Daarnaast bezoeken jaarlijks meer dan 140.000 mensen de poliklinieken.
Voor de Functieafdeling Cardiologie zoeken wij een enthousiaste:

Gespecialiseerd Hartfunctielaborant Echocardiografie
Het betreft een dienstverband voor 24 uur per week voor bepaalde tijd met uitzicht op een vast
dienstverband.
Vacaturenummer: 19.004
Functie-informatie:
De gespecialiseerd hartfunctielaborant verricht in opdracht van een cardioloog, zelfstandig echo
onderzoeken naar het functioneren van het hart. De hartfunctielaborant signaleert op basis van de
eigen interpretatie van het onderzoek (gevraagd of ongevraagd), of afwijkingen direct medische zorg
c.q. behandeling behoeft en verwijst de patiënt indien nodig direct door naar de cardioloog.
Wij zoeken een kandidaat die:
- Beschikt over het SBHFL erkend certificaat hartfunctielaborant met specialisatie echocardiografie
of een diploma echocardiografie via Inholland Academy;
- Een zelfstandige werkhouding heeft en bereid is om bekwaam te blijven in het vakgebied;
- Affiniteit heeft met de technische kant van het werk;
- Jaarlijks de reanimatietraining volgt;
- Ontwikkelingen bijhoudt op het vakgebied door middel van scholing en literatuur;
- Beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
- Alert, initiatiefrijk en stressbestendig is.
Wij bieden:
Als Gespecialiseerd Hartfunctielaborant Echocardiografie word je ingeschaald volgens FWG schaal 50
(minimaal € 2.336,- en maximaal € 3.490,-) van de CAO Ziekenhuizen.
Interesse?
Informatie is te verkrijgen bij Rolanda Fokke, Teamleider Functieafdeling, te bereiken op
telefoonnummer 06-38782183
Sollicitaties
U kunt uitsluitend online solliciteren. Bent u geïnteresseerd in deze vacature? Ga dan naar
intranet/vacatures of naar www.adrz.nl/Professionals/vacatures. Hier kunt u het online
sollicitatieformulier invullen en uw sollicitatiebrief en Curriculum Vitae bijvoegen.

Aan nieuw aan te stellen medewerkers vragen wij om een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) te
overleggen. Een VOG of het inwinnen van referenties vindt plaats in de laatste fase van de
sollicitatieprocedure en gaat altijd in overleg met de sollicitant.
Sluitingsdatum: 05 - 02 - 2019

Interne medewerkers die op grond van het Sociaal Plan of in het kader van een reïntegratietraject
moeten worden herplaatst, hebben bij de invulling van deze vacature een voorrangspositie.

