Focus Verloskundig Centrum Utrecht zoekt

ET / TT SEO-gecertificeerd ECHOSCOPIST
Voor de avond en weekend uren
Wat zijn je werkzaamheden?
Je verricht alle voorkomende obstetrische echo-onderzoeken bij ons in ons verloskundig centrum. Je bent
gecertificeerd ET en TT SEO-echoscopist. Je doet je werk met passie en plezier en hebt naast oog voor het
onderzoek ook oog voor de zwangere en haar partner tijdens je onderzoek. Wij verrichten in ons centrum in
verhouding veel SEO’s. Daarnaast verrichten we termijncho’s, alle voorkomende SDE, nacontrole spiralen,
begeleiden we stagiaires en er is mogelijkheid tot het verrichten van 3/4D echo’s en geslachtsbepalingen.

Wat vragen wij van jou?
Je bent een echoscopist die hoge eisen stelt aan de kwaliteit van je onderzoek zonder daarbij de cliënt en haar
partner uit het oog te verliezen. Je hebt een positieve instelling en communiceert open en warm naar je
collega’s, de cliënt en samenwerkende verloskundigen. Je bent aangesloten bij BEN, hebt een
kwaliteitsovereenkomst met SPSRU of bent bereid deze aan te gaan en geeft inzage in je laatste logboek
beoordeling.

Wie zijn wij?
Focus Verloskundig Centrum is ontstaan uit een coöperatie van zes zelfstandige verloskundige praktijken inen rondom Utrecht. We verrichten alle voorkomende echo’s op verwijzing van samenwerkende
verloskundigen en zijn daarnaast ook in toenemende mate op andere vlakken ondersteunend aan de
verloskundigen met bijvoorbeeld scholing en anticonceptie. De lijnen zijn kort en een warm contact hierin is
essentieel voor de kwaliteit van ons centrum. We hebben kwaliteit en klantgerichtheid zeer hoog in het
vaandel staan en onze zorg wordt door cliënten gewaardeerd met maar liefst een 9,2.

Wat bieden wij je?
Werken bij Focus is werken in een kleinschalig en gezellig team. Persoonlijke aandacht en een prettige
werksfeer staat bij ons hoog in het vaandel. We geloven erin dat als jij lekker in je vel zit in je werk, je dit ook
uitstraalt naar de zwangere en haar partner.
Je werkt op werkdagen in de avonduren (na 16.00u) of in de weekenden, maar ook bij inval van collega’s bij
vakantie / scholing of ziekte. De functie is voor een wisselend aantal uren per week.
Salaris € 5.134,53 bij fulltime dienstverband conform tarieven STBN echoscopist B. Voor je pensioen zijn wij
aangesloten bij PFZW. Contract op oproepbasis.
Sollicitaties kunnen, voorzien van motivatiebrief en CV gericht worden aan Judith van de Weghe
(centrummanager); j.vandeweghe@focusverloskundigcentrum.nl . Binnen twee weken na ontvangst van jouw
sollicitatiebrief nemen we contact met je op.
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