Echocardiografist 0.4-0.6 fte
VitaSana levert een bijdrage aan een gezondere en vitalere levensstijl met name door periodiek
medisch onderzoek (PMO) te verrichten en daarmee op de hoogte te zijn van de
ontwikkelingen in lichaam en geest en indien nodig tijdig en professioneel actie te
ondernemen’.
De hoogwaardige en uitgebreide PMO’s die wij verrichten bij cliënten, verhogen de kans op het
tijdig opsporen van ernstige ziekten. De PMO’s worden bij VitaSana verricht door medisch
specialisten die zodanige ervaring en kennis hebben dat zij dit op een holistische wijze kunnen
doen, zo nodig met inschakeling van collega-artsen en/of paramedici.
VitaSana zal alleen uitgebreide PMO’s verrichten en zal niet concurreren met Arbodiensten, die
basis-PMO’s aanbieden.
Het is algemeen bekend dat een gezonde leefstijl belangrijk is voor een goede en duurzame
gezondheid. VitaSana wil daarin bijdragen door het verstrekken van leefstijladviezen, met name
op het gebied van voeding en beweging. Dit advies wordt gekoppeld aan het PMO.
Voor de uitvoering van deze PMO’s zoeken wij een Echocardiografist, die op onze locatie
Castellum in Den Haag kan werken.
Hoe ziet jouw functie als Echocardiografist bij VitaSana eruit?
Je begeleidt de cliënt en samen met je collega’s draag je zorg voor het goed verlopen van de
diagnostiek. Je verricht hartecho’s, ECG’s en inspanningstesten volgens protocol. Je bent
verantwoordelijk voor de correcte en betrouwbare uitvoering van deze onderzoeken en de
verslaglegging hiervan.
Je werkt hierbij samen met diverse specialisten, zoals een radioloog, cardioloog, longarts en
internist en ook diverse verpleegkundigen.
Wat jij meebrengt:
Je hebt interesse voor verschillende diagnostische technieken en bent in het bezit van het HBOdiploma hartfunctielaborant met uitstroom echocardiografie. Je houdt je hoofd koel, bent
vriendelijk voor cliënten en collega’s en levert graag een bijdrage aan kwalitatief
hoogwaardige zorg. Je voelt je betrokken bij onze cliënten en hebt oprecht aandacht voor hen.
Je hebt zeer goede communicatieve vaardigheden en kunt goed samenwerken.
Je bent in het bezit van een geldige Verklaring omtrent Gedrag.
Daarnaast kunnen we het volgende vinden op je cv:
Een afgeronde HBO opleiding of HBO werk- en denkniveau
Minimaal 5 jaar werkervaring in een ziekenhuis of kliniek
Geldige registratie in het BIG register

•
•
•

Wat kun je van ons verwachten?
Naast een groeiende internationale werkomgeving bieden wij jou graag:
• Direct een vast contract voor 38 uur in de week, maar 3 of 4 dagen werken is ook een
optie.
• Marktconform salaris gebaseerd op functieniveau en ervaring
• Diverse opleidingsmogelijkheden
• Goede balans tussen werk en privé
• Regelmatige diensten, geen avond/nacht/weekend diensten.
Interesse?
Herken jij jezelf en wil je het liefst morgen nog aan de slag? Stuur je sollicitatie dan naar
m.de.jong@vitasana.eu. Je sollicitatie kun je richten aan Miranda de Jong.

