Voor het onlangs geopende GezondheidsLab in Utrecht Zuidwest zoekt Saltro naar een:

Sportarts
Aantal uren: 1 dag per week (bij voorkeur op donderdag) | Locatie: Utrecht Zuidwest
In januari 2018 is het eerste GezondheidsLab geopend in Utrecht Zuidwest, een nieuw transmuraal diagnostisch
centrum. In deze netwerkorganisatie werken laboranten, medisch specialisten, huisartsen en andere medische
professionals intensief samen om snel tot heldere medische onderzoeksresultaten te komen en de cliënt te voorzien
van persoonlijk (zorg)advies.
In het GezondheidsLab vernieuwen we de zorg dankzij een intensieve samenwerking tussen Saltro, als partner op
het gebied van diagnostiek, HUS (Huisartsen Utrecht Stad) en huisartsen en ziekenhuizen in de regio, waaronder het
Diakonessenhuis, St. Antonius en het UMCU.

Wat ga je doen?
In deze functie sla je een brug tussen techniek en de gezondheidszorg. Vanuit jouw vakgebied lever je een bijdrage
aan diagnostiek in een nieuw te openen GezondheidsLab. Je verricht onder andere inspannings-ECG’s.
Samen met jouw collega’s ben je enorm gedreven in deze nieuwe omgeving alle kansen aan te grijpen om
onderscheidende zorg en service aan te bieden aan de cliënten.

Wat heb je in huis?






Je bent een afgestudeerde sportarts of cardioloog
Je hebt affiniteit met inspannings-Ecg's
Je kunt goed zelfstandig werken
Je hebt de drive om je in te zetten voor de patiënt en er alles aan te doen hem tevreden de deur uit te
laten gaan
Je bent betrokken als teamlid die graag samen met andere talentvolle zorgprofessionals werkt aan
optimale diagnostiek

Wat bieden wij?





Een uitdagende baan in een nieuw en innovatief GezondheidsLab
Volop kansen jezelf te ontwikkelen met zowel interne als externe opleidingen
In eerste instantie een tijdelijke aanstelling, met de intentie om uiteindelijk voor onbepaalde tijd te
verlengen
Een innovatieve, dynamische omgeving waar je jouw bijdrage levert aan optimalisatie van onze
dienstverlening en producten

Arbeidsvoorwaarden
Een baan bij Saltro betekent werken in een dynamische omgeving met veel ruimte voor je eigen ontwikkeling. Saltro
kent uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals 8,33 % vakantiegeld, 8,33 % eindejaarsuitkering en een
pensioenregeling bij pensioenfonds Zorg en Welzijn. Het salaris is volgens de geldende arbeidsvoorwaardenregeling
van Saltro een salaris van minimaal € 5.735 en maximaal € 8.896 (FWG 80) bij een fulltime dienstverband (36 uur).

Solliciteren
Enthousiast geworden? Dan zien we jouw sollicitatie graag tegemoet! Solliciteren kan direct via saltro.nl. Ook
zelfstandig gevestigde sportartsen worden van harte uitgenodigd te reageren.
Alle nieuwe medewerkers dienen bij indiensttreding een "Verklaring omtrent Gedrag" te overhandigen.

Vragen?
Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met Esther van de Haar, Manager Frontoffice bij Saltro. Zij is
bereikbaar via 030 - 236 11 36 en EvandeHaar@saltro.nl
Kijk ook voor meer informatie over het GezondheidsLab op gezondheidslab.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt, tenzij gratis, niet op prijs gesteld.

