
 
 
 
 
Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem is op zoek naar een  
Echografisch / Vasculair diagnostisch laborant (combinatiefunctie) 

 

“Ben jij de schakel tussen de patiënt, de diagnostiek en de behandeling?” 
 
Wat biedt deze functie? 
Jouw werk bestaat uit het uitvoeren van vaatdiagnostische onderzoeken zoals echografieën, 
provocatietesten en duplexonderzoeken op de functieafdeling Vaatdiagnostiek. Daarnaast voer je een 
breed scala aan echografieën uit op de Radiologie. Je werkt nauw samen met de interventieradiologen 
en de vaatchirurgen. Hierbij lever je een belangrijke bijdrage aan het stellen van een diagnose en 
behandeling van patiënten. Je voert het werk zelfstandig uit maar je ondersteunt ook bij echogeleide 
interventies. Je werkt in goed uitgeruste onderzoekskamers, met de meest geavanceerde apparatuur.  
 

Waar ga je werken?  
Je gaat werken op de functieafdeling Vaatdiagnostiek en op de afdeling Radiologie. De totale unit  
bestaat uit 85 medewerkers, waaronder 4 vasculair diagnostisch laboranten en 9 radiologen.  
 

Wat verwachten wij van jou? 

 Je hebt een afgeronde opleiding MBRT met de specialisatie Echografie en/of een afgeronde 
opleiding tot vaatlaborant.  

 Je kunt goed zelfstandig maar ook in een team werken.  

 Je communiceert in begrijpelijke taal. 

 Je bent empathisch en patiëntgericht. 

 Het spreekt vanzelf dat je nauwkeuring en actief bent. 

 
Voldoe je nog niet aan de opleiding voor wat betreft vaatlaborant en ben je bereid de opleiding te gaan 
volgen, dan nodigen wij je ook van harte uit om te reageren. 

 

Wat mag je van ons verwachten? 

 Een jaarcontract voor 28 uur. 

 Bij ongewijzigde omstandigheden aansluitend een arbeidscontract voor onbepaalde tijd.  

 Bruto fulltime maandsalaris minimaal € 2.453,- en maximaal € 3.664,- (FWG 50) op basis van 
een 36-urige werkweek). Je opleiding en ervaring bepalen de exacte inschaling. 

 Jaarlijks ontvang je 8,33% eindejaarsuitkering en 8,33% vakantietoeslag. 

 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, (deels) naar eigen wens samen te stellen. Denk 
hierbij aan extra vrije dagen, extra geld, fietsplan, collectiviteitskortingen en 
opleidingsfaciliteiten. 

 Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Ziekenhuizen. 

 

Wil je meer informatie over de functie? 
Bel dan met Hélène Tijssen, unitmanager Radiologie, Nucleaire geneeskunde en Vaatlaboratorium, 
telefoon (0314) 32 96 78. 
 

Solliciteren? 
Ben je enthousiast geworden? Reageer via onze site www.slingeland.nl/vacatures 

 

http://www.slingeland.nl/vacatures

