Als Pacemakertechnici ben je een onmisbare schakel in de zorg voor onze hart
patiënten!
De afdeling Echocardiografie & Pacemakers heeft vacatures voor een

Gediplomeerd pacemaker / ICD Technicus
28 - 32 uren per week

Jouw uitdaging
Als Pacemaker / ICD technicus
 Begeleid en informeer je patiënten.
 Draai je zelfstandig poli waarbij je de Pacemakers, ICD’s en looprecorders controleert, analyseert en zo nodig
bijstelt.
 Ga je zelfstandig klinische patiënten op de afdeling controleren, analyseren en zo nodig bijstellen.
 Geef je ondersteuning bij onderzoeken bijvoorbeeld op de OK of op de MRI waarbij patiënten met een cardiac
device gepland zijn.
 Bied je technische en fysieke ondersteuning bij implantaties en vervangingen van pacemakers, ICD’s en
looprecorders.
 Participeer je mee in de bereikbaarheidsdiensten.
 Ben je proactief in het bijhouden van je vakkennis.

Jouw werkomgeving
Samen met 5 andere pacemakertechnici werk je op de afdeling Echocardiografie & Pacemakers. De afdeling vindt op
de 3 locaties van het ETZ, te weten Elisabeth, TweeSteden en Waalwijk. Op locatie ETZ TweeSteden ligt het
zwaartepunt van de cardiologie. Daar zijn de Eerste Hart Hulp (EHH), de twee klinische afdelingen en de 3
catheterisatiekamers gesitueerd. Jaarlijks vinden er binnen het ETZ ruim 500 pacemaker / ICD procedures plaats.
Het team is dynamisch met een goede leeftijdsopbouw. Je werkt nauw samenwerkt met de cardiologen en de
teamleidinggevende. Blijven leren vinden wij als team belangrijk, daarom komt zo’n 8 keer per jaar een firma langs. In
een middag brengen zij ons op de hoogte over de nieuwste ontwikkelingen en bespreken wij casussen. Op de afdeling
is een ontspannen sfeer.

Jouw profiel




Je hebt een afgeronde HBO opleiding tot hartfunctielaborant met specialisatie cardio-implantaten.
Je beschikt over een EHRA certificaat of bent bereidt deze te gaan behalen.
De volgende eigenschappen zijn jou op het lijf geschreven; hoge mate van zelfstandigheid; kan grote
verantwoordelijkheid aan; communicatief vaardig; leergierig. Door de groeiende afdeling is er geen directe
supervisie van de cardiologen. Je wordt als een gelijkwaardige beschouwd als het gaat om de kennis met
betrekking tot de cardiac devices.

Ons aanbod



Wij bieden een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar met de intentie tot verlenging voor onbepaalde tijd.
Salaris volgens een functie-indeling in FWG 55 voor een gediplomeerd pacemakertechnicus. Het bruto
maandsalaris voor deze functie bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 4111,- bij een
volledige werkweek van 36 uur.
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Veel aantrekkelijke extra arbeidsvoorwaarden, zoals een vaste eindejaarsuitkering van 8,33%, vakantietoeslag,
collectiviteitskorting op verschillende verzekeringen, tegemoetkoming reiskosten, meerkeuzesysteem
arbeidsvoorwaarden met o.a. een uitgebreid fietsenplan.

Informatie en sollicitatie
Neem voor meer informatie contact op met Nadia Goosens, Teamleidinggevende Echocardiografie & Pacemakers,
telefoon 06 - 48 93 98 45. Stuur je cv en motivatiebrief voor 28 augustus 2020. Gebruik daarvoor het online
sollicitatieformulier en vermeld vacaturenummer 2020.129. Wanneer er eerder een match is met een kandidaat sluiten
wij de vacature.
Wil je van tevoren een dag meelopen? Geen probleem, laat het ons vooral weten!
Bij indiensttreding doen wij een aanvraag voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij de gemeente waar je
ingeschreven staat. Een VOG geeft aan dat jouw gedrag geen belemmering vormt voor deze functie. De VOG moet
binnen 2 maanden na je eerste werkdag in ons bezit zijn.
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