
2 Echografisten  
 
Standplaats: Hoogeveen, 8 - 36 uur p/w 
 

Ben jij de accurate echografist die patiënten goed kan begeleiden en het hoofd koel houdt in stressvolle 

situaties? Dan is ziekenhuislocatie Bethesda van Treant Zorggroep op zoek naar jou!  

 

 

Wat ga je doen 

De werkzaamheden van de echografist bestaan uit het op aanvraag van de specialist en/of huisarts, zelfstandig 

verrichten, interpreteren en beschrijven van diverse radiologische echografie onderzoeken. Daarnaast verleent de 

echografist  assistentie aan de radioloog bij interventies. Medewerkers die werkzaam zijn binnen de specialisatie 

echografie zijn tevens inzetbaar voor de modaliteiten bucky en CT op de afdeling. Het verrichten van 

bereikbaarheidsdiensten maakt onderdeel uit van de functie. 

 

 

Waar ga je werken 

Op de afdeling Radiologie. Hier worden met moderne radiologische technieken diagnostiek en  therapeutische 

ingrepen verricht. Deze vinden plaats op het gebied van conventionele radiologie, mammografie, angiografie, 

hartcatheterisatie, CT, MRI en echografie. De afdeling Radiologie beschikt over veel moderne apparatuur en is geheel 

gedigitaliseerd. 

Op de afdeling Radiologie van ziekenhuislocatie Bethesda zijn 25 MBB’ers werkzaam. De huidige groep MBB’ers met 

specialisatie echografie bestaat uit 6 personen. 

 

De primaire standplaats is Hoogeveen, maar incidentele uitwisseling met de andere ziekenhuislocaties behoort tot de 

mogelijkheden. 

 

 

Wie zoeken wij 

Wij zoeken een enthousiaste echografist die beschikt over de volgende kennis en eigenschappen: 

 Je hebt een bewijs van bevoegdheid of diploma MBRT aangevuld met het diploma echografie. 

 Je bent zo mogelijk in het bezit van het diploma vasculair diagnostisch laborant. 

 Je hebt ervaring in het zelfstandig verrichten van echografisch onderzoek. 

 Je bent accuraat, zelfstandig en toont initiatieven. 

 Je bent in staat om in teamverband te kunnen werken. 

 Je hebt een flexibele instelling met betrekking tot het werk en de werktijden. 

 Je beschikt over goede contactuele eigenschappen. 

 Je kunt een bijdrage  leveren aan de  goede sfeer op de afdeling. 

 Je herkent je in onze kernwaarden: betrokken, duidelijk en ondernemend. 

 Je beschikt over de competenties: klantgerichtheid, resultaatgerichtheid en kwaliteitsgerichtheid. 

  

 

Wat bieden wij 

We bieden je een uitdagende functie binnen een leuk team. De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de cao 

Ziekenhuizen. Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring volgens FWG 55, maximaal € 3.774,- bruto 

(fulltime). Wij bieden je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor in eerste instantie de duur van een jaar, met 

de intentie te verlengen voor onbepaalde tijd. 

 

 

Ben je enthousiast? 

Solliciteren kan tot en met 11 juli 2017 via www.werkenbijtreant.nl onder vermelding van vacaturenummer 28101.  

Voor vragen over deze vacature kun je contact op nemen met Roel Nijzing, hoofd Radiologie, telefoon 0528 28 67 19 

of 06 46 07 20 82. Voor informatie omtrent de procedure kun je contact opnemen met het secretariaat PO&O of de 

personeelsconsulent, telefoon 0591 65 56 56. 

 

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 20 juli.   

 

Op deze functie is het Screeningsbeleid Treant Zorggroep van toepassing. Voor aanstelling vragen wij je een VOG 

(verklaring omtrent gedrag) te overleggen. 

 

De externe procedure loopt gelijktijdig met de interne procedure. Interne kandidaten krijgen bij geschiktheid voorrang. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


