
 

Hartfunctielaborant cardio- implantaten  

36 uur per week 
 

Ben jij een enthousiaste PM-technicus en hou je van afwisselend werk in een professioneel, gedreven 
en zelfstandig team? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Nieuwsgierig hoe het is om bij ons te werken? Maak dan eerst kennis met ons! 

Direct solliciteren mag natuurlijk ook, dit kan met alleen je cv. 

 

Dit ga je doen 
In deze mooie functie werk je nauw samen met de cardiologen, het team van PM-technici, HCK-
verpleegkundigen en de hartfunctielaboranten. De functie bestaat uit drie verschillende hoofdtaken: 

 zelfstandig uitvoeren van periodieke controles van patiënten met cardio-implantaten en het 
bepalen en instellen van de ICD/pacemakertherapie (in Haarlem Zuid, Haarlem Noord en in 
Hoofddorp) 

 assisteren van de medisch specialist bij het uitvoeren van implantaties en wissels van 
pacemaker, ICD, CRT en SICD (in Haarlem Zuid) 

 leveren van (na)zorg in de kliniek (in Haarlem Zuid) 

Ontwikkeling van jezelf, het team, het vak en de afdeling vinden wij heel belangrijk. We hebben dan 
ook de ambitie om HIS-bundel pacing te gaan doen. 

Dit ben jij 

 Je bent in het bezit van het hbo- diploma hartfunctielaborant specialisatie cardio-
implantaten 

 Je bent in het bezit van het certificaat van de EHRA of IBHRE met retrograde erkenning LOI of 
je bent bereid deze te behalen 

 Je houdt van de technische kanten van zorg, echter zonder dat je de menselijke kant uit het 
oog verliest 

 Je vindt het leuk om op onze drie locaties te werken 

De afdeling 
Het hartlongcentrum bestaat uit de polikliniek cardiologie/longgeneeskunde, hartfalenpolikliniek, 
hartrevalidatie, hartfunctie, hartbewaking (CCU), Eerste Hart Long Hulp (EHLH), klinische afdelingen 
cardiologie/longgeneeskunde en de afdeling research. 
In nauwe onderlinge samenwerking onderzoeken, behandelen en verplegen wij onze patiënten. 
Daarbij vinden wij een positieve instelling, enthousiasme, deskundigheid, leergierigheid, 
zelfstandigheid, collegialiteit en flexibiliteit belangrijk.  

Op de hartfunctie worden zowel invasieve als non-invasieve onderzoeken en behandelingen verricht 
zoals hartkatheterisaties, PM- en ICD- implantaties, PM- en ICD- controles, holteranalyse, 
fietsergometrie en echocardiografie. 

Het Spaarne Gasthuis heeft de ambitie een PCI- centrum te realiseren. Er zijn twee 
hartcatheterisatiekamers aanwezig op locatie Haarlem-Zuid. Op elke locatie is er een pacemaker-/ 
ICD-polikamer aanwezig. 

 



 

Wij bieden jou 
Deze functie van Hartfunctielaborant cardio-implantaten is ingedeeld in functiegroep 55 (CAO 
Ziekenhuizen). Dit houdt in maximaal € 4.227,- bruto per maand op fulltime basis (36 uur) afhankelijk 
van je werkervaring. 

Wat hebben wij jou nog meer te bieden? 

 Een dienstverband voor 28-36 uur per week 

 Een fijn team met een gezellig sfeer 

 Ruimte om jezelf te ontwikkelen 

 Prima bereikbaarheid: met de auto ben je vanuit Amsterdam binnen een half uur op je werk. 
Je parkeert voor € 0,08 per uur voor de deur. Ook de bus stopt voor de deur! 

 8,33% eindejaarsuitkering en 8,33% vakantiegeld 

 Een baan bij 1 van de grootste werkgevers in de regio 

 Korting op verschillende verzekeringen 

 Fikse korting op een nieuwe fiets via FiscFree 

 Toegang tot onze introductie-app waardoor je snel kennis maakt met het ziekenhuis 

 Wij vinden jouw ontwikkeling en vitaliteit belangrijk, daarom kan je als medewerker 
gebruikmaken van ons portaal Ik & Spaarnegasthuis 

Interesse en solliciteren 
Heb je vragen naar aanleiding van deze vacature van Hartfunctielaborant cardio-implantaten? Neem 
dan contact op met Sonja Schurer (afdelingshoofd) via telefoonnummer 023-2244535. 

Wil je solliciteren? Wat leuk! Stuur ons alleen je CV voor 26 maart a.s. via https://bit.ly/30mS69A  

Liever eerst kennismaken voordat je solliciteert? Klik hier en laat je gegevens achter via de ‘bel me 
terug knop”: https://bit.ly/30jALye  

Wij vertellen je graag in een videogesprek hoe het is om bij ons te werken! 

Een verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en het navragen van referenties maken deel uit van de 
selectieprocedure. 

https://bit.ly/30mS69A
https://bit.ly/30jALye

