In het kort
vacaturenummer : C.19.MH.ML.05
sluitingsdatum

: tot en met 24 maart 2019

Echocardiografist i.o. en kinderechocardiografist i.o.,
Leiden
De functie
Ben jij momenteel echocardiografist en wil jij je specialiseren in kinderechografie? Of heb jij een zorggerelateerde
hbo-opleiding gevolgd en wil jij graag echocardiografist worden? Het Willem-Alexander Kinderziekenhuis zoekt
een echografist die zich wil specialiseren in kinderechografie én kandidaten die het vak van echocardiografist
willen leren. Grijp jij deze kans?

Een echo maken van het hart van een kind of adolescent kan best uitdagend zijn. Want je kunt je vast wel
voorstellen dat het voor kinderen spannend is om een echo van het hart te laten maken. En niet alleen voor hen.
Ook voor de ouders is dat aangrijpend. Het maken van een kinderhartecho gaat dan ook verder dan alleen een
echo technisch goed krijgen. Onze patiënten zijn kinderen tussen 0 en 18 jaar met verschillende ziektebeelden
van een specifieke (aangeboren) afwijking tot een screening van een hartprobleem. Aan jou de taak om te
ontdekken wat er precies aan de hand is. Er zijn maar een paar plaatsen in Nederland waar dat kan; één
daarvan is bij ons in het LUMC. Je hebt hier de beschikking over state of the art apparatuur en we zorgen dat je
voldoende tijd hebt om je te ontwikkelen binnen dit fascinerende specialisme van de echocardiografie. Als
kinderechocardiografist werk je zowel op de polikliniek als in de kliniek. Het komt bijvoorbeeld voor dat je een
echo op de Kinder-IC of Neonatologie moet maken, omdat een kind te ziek is om naar de polikliniek te komen.

Het profiel
Voor de opleiding tot echocardiografist kom je in aanmerking als je de opleiding tot hartfunctielaborant hebt
afgerond, een diploma Medische beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBTR) of een andere
zorg gerelateerde hbo-opleiding hebt. Het is dan wel noodzakelijk dat je eerst de eenjarige post-hbo-opleiding
Echocardiografie volgt. Heb jij de opleiding tot echocardiografie al afgerond? Dan kom jij direct in aanmerking
voor de specialisatieopleiding tot kinderechocardiografist. Verder is het belangrijk dat je als
(kinder)echocardiografist kunt multitasken en geconcentreerd kunt werken. Bovendien is het belangrijk dat je oog
hebt voor details en de juiste hulp inschakelt als je het niet vertrouwt.

Het aanbod
Opleiding tot echocardiografist
De opleiding tot echocardiografist doe je, naast de eenjarige post-hbo-opleiding, ‘on the job’. Je krijgt in eerste
instantie een aanstelling voor de duur van de opleiding. Tijdens je opleiding werk je in een dienstverband van 32
uur per week. Na deze periode wordt de optie tot verlenging bekeken. Je salaris is afhankelijk van je opleiding en
ervaring en bedraagt maximaal € 3.099,-- bruto per maand (schaal 7, CAO UMC). Nadat je de opleiding tot
echocardiografist afgerond hebt, krijg je de mogelijkheid om je te specialiseren in kinderechocardiografie.

Opleiding tot kinderechocardiografist
Ben je momenteel al echocardiogafist en ga jij de opleiding tot kinderechocardiografist volgen? Onderwijs volg je
met de andere kinderechografistenen. Na de eenjarige hbo-opleiding specialiseer je je in de praktijk ‘on the job’
verder tot kinderechocardiografist. Je ontvangt in eerste instantie een aanstelling voor de duur van één jaar, met
uitzicht op vast dienstverband. Je werkt in een dienstverband van 24 uur per week. Je salaris is afhankelijk van je
opleiding en ervaring en bedraag maximaal €3.508,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband (schaal 8,
CAO UMC).

Werken bij het LUMC
In het Leids Universitair Medisch Centrum werken we continu aan het verbeteren van de patiëntenzorg. Wij
investeren in baanbrekend, internationaal onderzoek en werken met de nieuwste apparatuur. Samen met onze
artsen, gespecialiseerde zorgverleners, docenten, wetenschappelijke onderzoekers en ons ondersteunend
personeel streven wij naar de hoogste kwaliteit op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en internationaal
onderzoek. En hier hebben wij jou bij nodig! Het Willem-Alexander Kinderziekenhuis (WAKZ) is een modern en
kindvriendelijk centrum met verschillende verpleegafdelingen en een polikliniek voor kinderen van 0 tot 18 jaar.
Kindercardiologie is één van de speerpunten, waarbij we nauw samenwerken met het AMC en VU medisch
centrum binnen het Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam Leiden (CAHAL). Je werkt in een
hecht team van vijf kinderechocardiografisten en hebt korte lijnen met de kindercardiologen.

Meer informatie
De uitgebreide vacaturetekst kun je vinden op www.werkenbijhetlumc.nl. Daarnaast kun je contact opnemen met
Marga van Ham, teamleider polikliniek kindergeneeskunde WAKZ, telefoon 071 529 95 79.

Wij bieden de mogelijkheid om ter oriëntatie een dagdeel op onze afdeling mee te lopen.

Solliciteren
Wil je solliciteren, vul dan uiterlijk 24 maart 2019 ons sollicitatieformulier in. Je kunt ook direct solliciteren via
www.werkenbijhetlumc.nl.

