
Kom jij ons enthousiaste team versterken? 
 
Wie zijn wij? 
SEDN is een eerstelijns diagnostisch centrum, wij bieden medisch specialistische zorg op het gebied van 
röntgen, echografie en botdichtheidsmetingen. Wij leveren diagnostiek van een hoog serviceniveau voor zowel 
de huisarts als voor de patiënt. 
Het team bestaat uit röntgen laboranten, echo laboranten, radiologen, een physician assistant, een office 
manager en balie medewerkers. Ons team is te vinden op de locaties Groningen, Hoogezand en Delfzijl. 
 
 
Wie zoeken wij? 

 
 

Echo laborant 
 
 
 
Functieomschrijving 

- Het zelfstandig verrichten van echografisch onderzoek ten behoeve van het vaststellen en/of 
vervolgen van een diagnose bij een patiënt; 

- Het verrichten van alle voorkomende echo-onderzoeken, in ieder geval abdominale echografie,  
musculoskeletale echografie is een pre; 

- Zorg dragen voor de verslaglegging onder supervisie van een radioloog; 
- Het verrichten van administratieve werkzaamheden; 
- Een flexibele inzet op verschillende locaties. 

 
Functie-eisen 

- Je beschikt over een MBRT diploma of bent bevoegd radiodiagnostisch laborant; 
- Je bent in het bezit van de post-HBO opleiding Echografie; 
- Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring als echolaborant; 
- Je kunt geheel zelfstandig alle handelingen behorende bij de echo-onderzoeken uitvoeren; 
- Je stelt de juiste prioriteiten en bent stressbestendig; 
- Je bent nauwkeurig en stelt hoge kwaliteitseisen; 
- Je bent klantvriendelijk en servicegericht; 
- Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden; 
- Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken. 

 
Wat bieden wij? 
Wij bieden je een leuk team waarin je kunt groeien en jouw inbreng erg welkom is. Je bent werkzaam op 
verschillende locaties. Flexibele werktijden behoren tot de mogelijkheden. Daarnaast hebben we geen 
diensten. 
 
Arbeidsovereenkomst: Bepaalde tijd voor de duur van een jaar. Onbepaalde tijd behoort tot de mogelijkheden. 
Ingangsdatum: In overleg. 
Dienstverband: 36 uur. Parttime behoort tot de mogelijkheden. 
Salaris: Conform arbeidsmarkt. 
 
SEDN is een jong en dynamisch bedrijf. Het bedrijf biedt de mogelijkheid om inspraak te hebben in de 
processen, waarmee je samen met je collega`s een fijne en stabiele werkplek creëert. De informele en gezellige 
werkomgeving gaat uitstekend gepaard met de hoge mate van zelfstandigheid en professionaliteit. Bij  SEDN 
staat de patiënt centraal. Gastvrijheid en een correcte bejegening is een van de speerpunten. 
 
Wil jij ons kleine, hechte en enthousiaste team komen versterken, reageer dan snel! 
 
Stuur je brief naar info@sedn.nl t.a.v. M. Andreas 
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