Vacature echocardiografist(e) HartKliniek
Vacature echocardiografist(e) HartKliniek
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? Lees dan snel verder over wie we zijn en wat de functie
echocardiografist(e) bij HartKliniek inhoudt!
Wie zijn wij?
HartKliniek is een groeiende organisatie van kleinschalige poliklinische centra voor specialistische cardiologie,
met op dit moment 9 vestigingen. Wij streven er naar om in 2020 nog meer HartKlinieken te openen.
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.
Werken bij HartKliniek betekent werken in een open, gastvrije en bovenal deskundige omgeving. In een
zelfstandig behandelcentrum van topkwaliteit met veel ambitie. Waar de patiënten, maar ook de
medewerkers voorop staan.
Wat zoeken wij?
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 doktersassistenten, zie jij de patiënt in de functiekamer. Je werkt zeer nauw met de
cardioloog samen waarbij jij het ecg, het 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.
Wat vragen wij?
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, maar wij streven je te plaatsen in de vestiging
van jouw voorkeur.
Wij bieden wij?














Je hebt de mogelijkheid om flexibel te werken in een jong en dynamisch bedrijf.
Een dienstverband van 24-40 uur gemiddeld per week.
Wij bieden 5% bovenop het salaris conform Cao ZKN, ingeschaald in FWG 55.
Bij indiensttreding ontvang je eenmalig een werving- en behoud bonus.
Een vakantiegeld uitkering van 8%.
Een eindejaarsuitkering van 8,33%.
Een reiskostenvergoeding van €0,19 per km.
72 PLB uren op fulltime basis.
160 vakantie-uren op fulltime basis.
Deelname aan de pensioenregeling bij PFZW.
Werken op meerdere locaties.
Opleidings- en doorgroeimogelijkheden.
Een open en informele sfeer waarin alles gericht is op de beste zorg aan onze patiënten.
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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!

Ben je enthousiast?
Heb jij interesse in deze vacature en acht jij jezelf geschikt? Stuur dan een e-mail met je Cv en motivatiebrief
t.a.v. mevr. P. Weberink. Twijfel je nog of heb je een aantal vragen voordat je de knoop doorhakt? Neem dan
gerust contact op met onze HR-afdeling via: 088 500 2000.
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