
 
 
Het Albert Schweitzer ziekenhuis is een modern en vooruitstrevend ziekenhuis met locaties in 
Dordrecht, Zwijndrecht en Sliedrecht en een buitenpolikliniek in Ridderkerk. We laten ons elke dag 
weer inspireren door onze naamgever Albert Schweitzer, die zich met hoofd, hart en ziel inzette voor 
zijn patiënten. Ook maken we deel uit van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen 
(STZ). Dat betekent dat we veel talent opleiden en ons onderscheiden met patiëntgericht 
wetenschappelijk onderzoek en hoogwaardige zorg. We blinken in het bijzonder uit in de behandeling 
van bloed- en lymfklierkanker, borstkanker, darmkanker, longkanker, pijn, vaatlijden en 
bekkenbodemklachten.  
 
ZORG MET HOOFD, HART EN ZIEL 
 
Wil je graag werken in een groot perifeer ziekenhuis met een breed aanbod van specialismen die de 
technologische ontwikkelingen volgen? 
 
Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
We zoeken met spoed een 

TECHNISCH HARTSTIMULATIE SPECIALIST/PACEMAKER TECHNICUS 

voor 32 tot 36 uur per week; parttime dienstverband is bespreekbaar 
 
Wat ga je doen? 

Je werkt in teamverband en samen met je collega's ben je verantwoordelijk voor het bewaken en 
bevorderen van de gezondheid van de hartpatiënten. Je moet zelfstandig medische noodsituaties in 
kunnen schatten en hiernaar kunnen handelen. Jouw medische kennis, klinisch redeneren en 
adequaat handelen kunnen voor je patiënt van levensbelang zijn. Het werk is erg afwisselend door 
het zelfstandig draaien van poliklinische controles, het assisteren bij implantaties en het werken met 
de nieuwste technieken. Je werkt nauw samen met cardiologen, arts-assistenten en vele andere 
collega’s binnen het ziekenhuis.  
 
Wat zijn jouw kwaliteiten? 

 Je hebt een Hbo/universitair werk- en denkniveau. 

 Je bent gediplomeerd hartfunctielaborant Cardio-implantaten, bij voorkeur in het bezit van een 
IBHRE en/of EHRA-certificaat, of anders bereid deze te behalen. 

 Goede beheersing van de Engelse taal 

 Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden en bent patiëntgericht.  

 Je staat stevig in je schoenen/klompen. 

 Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit en bent stressbestendig. 

 Je bent bereid om bereikbaarheidsdiensten te verrichten. 

 Je bent flexibel inzetbaar op meerdere locaties. 
 
Wat bieden wij? 

 Wij bieden je een uitdagende functie in een dynamische omgeving. 

 Je komt te werken in een leuk en enthousiast team. 

 De functie is ingedeeld in FWG 60 (maximaal € 4.682,- bruto per maand op basis van 36 uur 
per week.  

 Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring.  

 Het ziekenhuis draagt graag bij aan je ontwikkeling. 

 Wij bieden goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Klik hier voor meer informatie.  

 Wij houden ons aan de afspraken uit de Cao Ziekenhuizen. 
 
Hoe ziet de afdeling eruit? 

Het Hartcentrum is onderdeel van ons topklinisch ziekenhuis. Het bestaat uit een ultramodern 
Cath.lab, inclusief dagopname, de CCU-afdeling, een klinische afdeling Cardiologie, polikliniek en 
functieafdeling Cardiologie op de locaties Dordrecht, Zwijndrecht en Sliedrecht.  
 
Wil je meer informatie? 

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Ben van Dam, Afdelingshoofd cathlab, 
telefoonnummer 078-6541323 of met de afdeling Pacemaker techniek, telefoonnummer 078-
6523360. 
 
Informatie over het Albert Schweitzer ziekenhuis en onze overige vacatures vind je op: www.asz.nl 

https://www.asz.nl/werk-opleiding/over-ons/#onze-arbeidsvoorwaarden-25490
https://cao-ziekenhuizen.nl/
http://www.asz.nl/


 
Als je bij het Albert Schweitzer ziekenhuis komt werken vragen wij je een Verklaring Omtrent het 
Gedrag (VOG) te overleggen.  
 
Hoe kun je solliciteren? 
Ben je geïnteresseerd in deze functie, dan kun je je sollicitatie indienen door het sollicitatieformulier in 
te vullen via deze link: 
 
http://www.asz.nl/werk-opleiding/vacatures/  
 
Heb je als externe sollicitant eerder gesolliciteerd? Dan heb je waarschijnlijk een inlogaccount gekregen 
voor Outsite. Je kunt inloggen met je mailadres en het eerder gekregen wachtwoord. Weet je het 
wachtwoord niet meer, dan kun je dit via Outsite opvragen.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

http://www.asz.nl/werk-opleiding/vacatures/

