
 

 

  

 

 

 

V A CA T U R E  M E L D I N G  

Instituto Medico San Nicolas (ImSan) heeft als doelstelling het aanbieden en bevorderen van 

optimale medische zorg van klinische, poliklinische en ambulante aard en de 

toegankelijkheid daarvan voor alle burgers.  

 

ImSan is op zoek naar een enthousiaste Echografie-Laborant / (multi-inzetbare) 

Radiodiagnostisch laborant, op fulltime basis voor haar afdeling Radiologie. U werkt nauw 

samen met collega’s Radiodiagnostisch Laboranten, de Radioloog en overige 

zorgprofessionals binnen het ImSan. 

Echografie / Radiodiagnostisch laborant M/V: 

Functie-inhoud: 

• Het zelfstandig of onder leiding van de radioloog verrichten van echografische 

onderzoeken aan verschillende organen en het bewegingsapparaat van het menselijk 

lichaam; 
• Kennis en ervaring met echografie op gebied van Gynaecologie en Obstetrie is een 

pre en/of u bent bereid om relevante opleidingen/trainingen te volgen ter uitbreiding 

van kennis en vaardigheden op dit gebied; 

• Het zelfstandig of onder leiding van de radioloog uitvoeren van onderzoeken met 

gebruikmaking van radiodiagnostische apparatuur; 

• Het assisteren van de radioloog bij onderzoeken; 
• Het op de juiste wijze begeleiden van patiënten tijdens de onderzoeken; 
• U controleert en signaleert storingen in de apparatuur in het kader van kwaliteit en de 

stralingsbescherming; 
• Het begeleiden van stagiaires; 
• Draagt zorg voor de benodigde administratieve verwerking van de verrichte 

onderzoeken;  
 

Functie eisen: 

1. Het diploma HBO Radiodiagnostisch Laborant; 
2. Het diploma (post) HBO Echografie laborant; 
3. Bij voorkeur minimaal 3 jaar werkervaring als Echografie laborant en 

Radiodiagnostisch laborant, met voldoende opgedane kennis en ervaring op gebied 

van CT; 
4. Affiniteit met de doelgroep; 
5. U heeft kennis van apparatuur op het gebied van digitalisering en archivering; 
6. U stelt hoge eisen aan kwaliteit van producten en diensten en handelt daarnaar; 
7. U heeft een flexibele werkhouding en bent patiëntgericht; 
8. U kunt goed zelfstandig werken; u heeft inzicht, tact, geduld observatievermogen en u 

bent stressbestendig; 
9. Goede communicatieve vaardigheden in de Engelse, Nederlandse, Papiamento en 

eventueel Spaanse taal; 
 

 



 

 

  

 

 

 

 

Gaarne uw verzoekschrift + C.V., vóór 4 december 2022 te richten aan mevrouw  

E. Campbell - Duijm, Pastoor Hendrikstraat 10, San Nicolas, Aruba. e-mail: 

e.duijm@imsan.aw  onder vermelding van vacature Echografie-Laborant. 
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