
 

 

Echocardiografist  
24 tot 36 uur in Utrecht 

 

 

Wie zijn wij 

Cardiologie Centra Nederland is aanbieder van een efficiënt poliklinisch (hart)zorgconcept, waarbij de 

eigen software mogelijkheden biedt voor innovatieve oplossingen. We hebben inmiddels 12 locaties, 

concepten voor Zorg op Afstand en hebben nog veel mooie innovatieve plannen. Voor ons centrum in 

Utrecht zijn wij op zoek naar een proactieve Echocardiografist. Wil jij ook werken bij een 

vooruitstrevende organisatie waarbij geen één dag hetzelfde is? Solliciteer dan op deze vacature! 

 

Wat zoeken wij 

In de functie van Echocardiografist bij Cardiologie Centra Nederland ben je onderdeel van een 

gelijkwaardig multidisciplinair team. Samen met dit team biedt je de patiënt tijdens zijn bezoek de 

beste zorg met optimale service en zorg je ervoor dat alles in en om jouw centrum op rolletjes loopt. 

 

Als Echocardiografist ben verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van echocardiografische 

verrichtingen en beoordeel je zelfstandig het transthoracale echocardiogram. Als je dit gedaan hebt 

maak je een voorlopig verslag en vervolgens communiceer je met de Cardioloog over je bevindingen. 

Je stelt de patiënt gerust en zorgt voor een goede begeleiding en optimale beleving tijdens het 

onderzoek. Samen met jouw team sta jij voor optimale kwaliteit en goede patiëntenzorg! 

 

Daarnaast zorg je er ook voor dat alle apparatuur en materialen naar behoren functioneert en dit 

controleer je frequent. Naast je dagelijkse werkzaamheden, haal je werkplezier uit het meedenken 

over optimalisatie van werkprocessen en toekomstbestendigheid van de locatie.  

 

Ook goed om te weten 

Wil jij ook graag opleiden? Als ervaren Echocardiografist is het mogelijk om leerling collega’s op te 

leiden. Zo kun je een bijdrage leveren aan een goed leerklimaat binnen de organisatie. Ook als je 

bijna klaar bent met je opleiding maken we graag kennis met jou. Wij begeleiden je verder om je 

diploma te behalen en jouw talenten in te zetten binnen Cardiologie Centra Nederland.  

 

Wil jij het werk als Echocardiografist combineren met functielaborant/verpleegkundige taken? Heb jij 

naast Echocardiografie ook een afgeronde opleiding als verpleegkundige of functielaborant en 

ervaring in het maken van ECG’s, X-ECG’s en/of holters aansluiten en beoordelen? Bij ons kan je 

beide functies afwisselend uitvoeren! 

 

Word jij ons nieuwe talent? 

• Je hebt een (bijna) afgeronde opleiding tot Echocardiografist 

• Ervaring als Echocardiografist is een pre 

• Je bent bij voorkeur flexibel inzetbaar van maandag tot en met vrijdag (8.00 uur tot 18.00 uur 

afhankelijk van de locatie ook tot 21.30 uur) 

• Je hebt lef en bent ondernemend 

• Je bent communicatief sterk, betrokken bij de patiënt en je hebt een goed inlevingsvermogen 

• Je bent zowel zelfstandig maar kan ook goed in teamverband werken 

• Je bent een ster in het organiseren van het eigen werk en oplossingen vinden 

• Hygiënisch, systematisch en ordelijk werken is vanzelfsprekend 

 

 

 

 

 



 
 

 

Wij bieden jou 

 

• Een enerverende, uitdagende en kleinschalige werkomgeving 

• Enthousiaste en gezellige collega’s 

• Een eigentijdse set primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden o.b.v. de cao ZKN 

• Opleidings- en doorgroeimogelijkheden 

• De mogelijkheid om te werken met geavanceerde apparatuur 

 

Wij groeien, groei jij mee? 

Gaat jouw hart hier sneller van kloppen? Solliciteer dan direct via de button onderaan de vacature: 

https://www.cardiologiecentra.nl/vacatures/echocardiografist-24-tot-36-uur-per-week-in-utrecht/ 

 

Wij zullen je sollicitatie binnen twee weken in behandeling nemen. Je hoort dus snel meer! 

 

Voor eventuele vragen kun je telefonisch contact opnemen met Marjolein Snijder (locatiemanager), 

030-8908703 of mailen naar m.snijder@cardiologiecentra.nl. Voor vragen over de sollicitatieprocedure 

neem contact op met Sabine Kranendonk via hr@cardiologiecentra.nl of 030-3070330. 

 

De sluitingsdatum? Die kennen wij niet. Innovatieve collega’s met lef zijn altijd welkom! 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 

https://www.cardiologiecentra.nl/vacatures/echocardiografist-24-tot-36-uur-per-week-in-utrecht/

