
 

 
Echocardiografist, vast contract, uren in overleg, 
Nieuwegein | Woerden | Utrecht 
 
Waar vind je als ervaren echocardiografist een werkplek waar je iedere dag uitgedaagd wordt en te maken krijgt 
met boeiende en innovatieve technieken en interessante pathologie? Als belangrijk doorverwijsziekenhuis is het 
St. Antonius Hartcentrum zo’n werkplek waar je de kans krijgt om als echocardiografist je vak in de volle 
breedte uit te oefenen en mee te werken aan nieuwe onderzoeken en technieken. Direct een vast contract, 
toeslag in FWG 55 en zelf bepalen hoeveel uur je werkt. 
 
Een baan waarvan je hart een sprongetje maakt 
Jouw baan als echocardiografist in nergens zo boeiend als in het St. Antonius Hartcentrum. Vanwege onze 
specialistische kennis werk je bij ons met uitdagende technieken (bij voorbeeld 3D-echo’s en TAVI’s), 
interessante pathologie en sta je met je neus bovenop de nieuwste innovaties. Doordat veel patiënten vanuit 
andere ziekenhuizen naar het Antonius Hartcentrum worden doorverwezen, maak je bij ons regelmatig contrast-
echocardiografieën, dobutamine stress echo’s en verricht je Tissue Doppler Imaging en TEE-onderzoeken maar 
ook congenitale TTE, echo’s bij kinderen. Je werkt mee aan nieuwe onderzoeken en technieken die jouw werk 
een extra dimensie geven. In deze zelfstandige baan heb je een belangrijke signaalfunctie. Ook op het gebied 
van onderwijs en research draag jij met jouw kennis een flink steentje bij aan deskundigheidsbevordering. Je 
werkt zowel op onze locatie in Nieuwegein, Utrecht en Woerden. Heb je een specifieke voorkeur? Dan valt daar 
zeker over te praten. 
 
Jouw werkplek, ons Hartcentrum 
Het Hartcentrum van het St. Antonius Ziekenhuis is een van de meest innovatieve hartcentra van Nederland 
met een nationale en internationale reputatie. Door de nauwe samenwerking tussen topspecialisten op het 
gebied van cardiologie en cardio-thoracale chirurgie bieden wij de nieuwste behandelmethoden en -technieken 
bij hartklachten en -aandoeningen. Jaarlijks voeren wij ruim 2.000 hartoperaties uit, ruim 2400 
dotterbehandelingen en diagnostische metingen en 1600 ritmebehandelingen. De sfeer binnen het Hartcentrum 
is dynamisch en ambitieus en steeds gericht op hoe het nóg beter kan. Onze zorgprofessionals zetten zich hier 
dagelijks voor in. Zo zorgen wij samen voor kwaliteit van leven.  
 
Je komt te werken binnen de Hartfunctieafdeling van het St. Antonius Hartcentrum. De sfeer in ons team is het 
beste te beschrijven als ambitieus en met een positieve dynamiek. Wij onderscheiden ons door een groot 
aanbod van ambulante en (poli)klinische patiënten en diversiteit aan diagnostische interventies. Daarbij 
beschikken wij over een toonaangevend operatiecentrum op hartgebied. Hierdoor krijg jij als echocardiografist 
te maken met een veelzijdige patiëntenpopulatie en cardiologische problematiek. Interessant toch? 
 
Jij brengt mee 
Om te beginnen een enorme dosis enthousiasme en een groot empathisch vermogen. Initiatiefrijk, 
oplossingsgericht en analytisch denkvermogen zijn competenties die bij jou horen. Ze helpen je om goede 
echo’s te kunnen maken, correcte verslagen uit te werken en de juiste beslissingen te kunnen nemen. Je bent 
sterk servicegericht en weet patiënten op hun gemak te stellen. Je bent opgewassen tegen acute, soms 
stressrijke situaties. Je weet dan in alle hectiek de rust te bewaren en je bent in staat om handelend op te 
treden. Je bent gericht op samenwerken omdat je weet dat je sámen het beste resultaat kunt bereiken.   
Om als echocardiografist aan de slag te gaan in ons Hartcentrum, vragen we van jou: 
 

 Diploma hartfunctielaborant met specialisatie echocardiografie of  

 Diploma echocardiografie  

 Relevante werkervaring (pre) 
 
Jij verdient ook het beste 

 Een team van fijne collega’s die je goed inwerken; 

 Je krijgt direct een vast contract en je bepaalt zelf voor hoeveel uur per week;  

 Als gediplomeerd echocardiografist word je ingeschaald in FWG 50 cao-ziekenhuizen (maximaal 3.664,-). 
Je ontvangt daarbovenop een toeslag naar FWG 55. 

 Je krijgt een 13e maand; 

 Je hebt de mogelijkheid deel te nemen aan een fiets-, fitness- of ‘bring your own device’-regeling; 

 Je kunt rekenen op een goede pensioenregeling; 

 We bieden diverse mogelijkheden voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling; 

 Werken in de uitdagende omgeving van het meest toonaangevende hartcentrum van Nederland. 
 

 
 
 



Meer weten? 
Wil je meer weten over deze functie? Bel dan met Ida Vulto, Afdelingshoofd Hartfunctieafdeling, T 088-
3201206.  
 
Solliciteren  
Ben je direct al enthousiast? Wij ontvangen je gemotiveerde sollicitatie graag via de solliciteerbutton op onze 
website www.werkenbijantonius.nl. Zolang deze vacature zichtbaar is op onze website kun je reageren. 

http://www.werkenbijantonius.nl/

