.
Voor het Hart- en Vaatcentrum zoeken wij

Echocardiografisch laborant /
gespecialiseerde hartfunctielaborant
echocardiografie M/V
Voor gemiddeld 24-32 uur per week
Voel je welkom in het Zaans Medisch Centrum!
Een glijbaan voor kinderen én volwassenen in de lichte ontvangsthal, een vleugel bij de
entree die iedereen kan bespelen, en een Zorgboulevard met winkels, cafés en een
restaurant. In het nieuwe Zaans Medisch Centrum zorgen we ervoor dat iedereen zich
welkom en thuis voelt. We zetten graag dat stapje extra – niet alleen voor onze patiënten
en bezoekers, maar ook voor onze medewerkers.
Dat merk je bijvoorbeeld meteen aan de werksfeer. We bieden een prettige
werkomgeving, waar iedereen informeel en professioneel met elkaar samenwerkt. En heb
je iets op je hart, dan is het prettig om te weten dat je collega’s altijd een luisterend oor
bieden.
Welkom op het Hart-en Vaatcentrum
Als je als echocardiografist een andere werkomgeving zoekt, kun je maar beter gaan voor
een ziekenhuis waar ze de cardiologische zorg op handen dragen.
Cardiologie is één van de meest dynamische vakgebieden binnen het Zaans Medisch
Centrum. Deze dynamiek vertaalt zich ook door naar de functieafdeling cardiologie op het
Hart- en Vaatcentrum.
Het Hart-en Vaatcentrum bundelt de expertise van verschillende specialismen die
betrokken zijn bij hart- en vaatziekten. Op het Hart- en Vaatcentrum werken zes
cardiologen, drie vaatchirurgen, twee dermatologen en drie vasculair-internisten samen
met de polikliniekmedewerkers, gespecialiseerd verpleegkundigen en medewerkers
diagnostiek.
Wij werken op de afdeling vanuit de lean-managementfilosofie. Dit betekent dat wij
vanuit het perspectief van onze patiënten continu kijken hoe wij de kwaliteit,
betrouwbaarheid en efficiëncy van de zorg kunnen verbeteren. En die ruimte voor
verbetering is er: denk je graag mee over hoe we onze processen kunnen optimaliseren?
Dankzij de open sfeer en korte lijnen worden je ideeën gehoord en serieus gewogen.
Voor de echografist die meer wil
De cardiologische patiënt is bij jou in goede handen. Als echocardiografisch laborant
verricht je zelfstandig onderzoek bij alle patiëntencategorieën. Je bent verantwoordelijk
voor de beeldvorming en verslaglegging van de echocardiografie onder supervisie van de
cardioloog.
Tot de echocardiografische onderzoeken behoren 2D en 3D echo, slokdarmecho’s en
contrast echo. Ben je hartfunctielaborant, dan kun je daarnaast ingezet worden op de
ergometrie-, holter- en ECG onderzoeken.
Naast je dagelijkse werk haal je je werkplezier ook uit de begeleiding van leerlingechografisten en stagiaires – het Zaans Medisch Centrum is tenslotte een volwaardig
opleidingsziekenhuis. Je weet je enthousiasme over te brengen en helpt je ‘toekomstige
collega’s’ graag op weg, bijvoorbeeld tijdens de beoordelingsgesprekken. Ook als het
gaat om de ontwikkeling van de afdeling, draag je graag een steentje bij.
Wat we nog meer vragen:

.


HBO diploma hartfunctielaborant met uitstroomrichting echocardiografie of een
retrograde erkenning.



goede communicatieve vaardigheden



flexibiliteit, gastvrijheid, samenwerkingsgerichtheid



doorpakker en pro actief;



iemand die veranderen als uitdaging ziet en mensen durft aan te spreken op
gedrag

We zien graag dat je komt
Als het om de arbeidsvoorwaarden gaat, hanteren we uiteraard de cao Ziekenhuizen.
Werk je fulltime (36 uur per week), dan verdien je maximaal €3490 ,- bruto per maand
(FWG 50), afhankelijk van je opleiding en ervaring. Een uitdagende baan in een prettige
werkomgeving die volop in beweging is!
Je bent meer dan welkom


Meer weten? Bel Loes Ummels, hoofd van het Hartvaatcentrum, op (075) 650
7069 (aanwezig maandag t/m donderdag)



Direct solliciteren? Reageer snel (voor 7 maart 2019) via deze link:
https://www.zaansmedischcentrum.nl/werken-en-leren/

