
 

Pacemaker Technicus (32 - 36 uur) 
Jouw interesse ligt bij het hart van onze patiënt! 

Wij bieden jou een overeenkomst voor onbepaalde tijd ingeschaald in FWG60! 
  

Jij zorgt voor: 
 Het zelfstandig uitvoeren van poliklinische controles van pacemakers/ ICD’s en 

technische ondersteuning aan de specialist.  

 Assistentie bij het inbrengen van pacemakers, ICD’s en leadextracties. 

 Begeleiding van patiënten gedurende de behandeling en onderzoek en werkt nauw 
samen met cardiologen, arts-assistenten en andere collega’s. 

 Een proactieve bijdrage aan veranderingen en verbeteringen van de afdeling (denk 
bijvoorbeeld aan nieuwe behandeltechnieken, procedures en regelgeving). 

 
Ben je benieuwd naar onze high tech behandelkamers? Bekijk hier een filmpje over ons Hart- en 
Vaatcentrum. 
 

Wat heb je in huis? 
Jij bent een echte teamplayer, positief kritisch naar jezelf, maar ook naar anderen en analytisch sterk. 
Met jouw stevige persoonlijkheid weet jij anderen opbouwende kritiek te geven, maar ontvang je zelf 
ook graag feedback. 

 Je bent gediplomeerd HBO/LOI hartfunctielaborant met specialisatie cardio-implantaten, 
mogelijke aanvulling het IBHRE of EHRA diploma en je beschikt over enkele jaren 
cardiologische ervaring. 

 Je bent bereid om bereikbaarheidsdiensten te draaien. 

 Je hebt kennis van relevante administratieve software (HIX). 

 Je beheerst de Engelse taal goed in woord en geschrift. 

https://youtu.be/cXgM9X_u87Q


 

De afdeling Hartcatheterisatiekamer 
De Hartcatheterisatiekamer (HCK) is een onderdeel van het Catharina Hart- en Vaatcentrum en houdt 
zich bezig met interventiecardiologie (invasieve cardiodiagnostiek, dotterbehandelingen van de 
kransslagader) en elektrofysiologie (diagnostiek en behandeling van hartritmestoornissen waaronder 
het implanteren en vervolgen van pacemakers en ICD’s). De afdeling Hartcatheterisatie beschikt over 
vijf onderzoek/behandelkamers. Onze verpleegkundige collega’s op de afdeling zijn in twee teams 
verdeeld. Het ene team houdt zich bezig met interventiecardiologie en het andere met pacemakers en 
electrofysiologie. Ons Pacemaker/Electrofysiologie-team is een klein, dynamisch en betrokken team 
dat intensief samenwerkt. We dagen elkaar telkens uit om het beste uit onszelf te halen en zijn kritisch 
naar zowel eigen kennisniveau als dat van collega’s binnen het team. 
 

Werken in de dé high tech stad Eindhoven 
Het Catharina Ziekenhuis is een modern, gastvrij en topklinisch opleidingsziekenhuis in de hightech 
stad Eindhoven. Landelijk staan we bekend om onze hooggespecialiseerde zorg bij kanker en 
hartziekten. Werken in het Catharina Ziekenhuis is boeiend, leerzaam en uitdagend. Wij bieden je een 
professionele werkomgeving om elke dag het beste uit jezelf te halen. In het Catharina Ziekenhuis 
werken ruim 3.500 gedreven professionals met één doel: elke dag de beste zorg -direct of indirect- 
bieden aan onze patiënten. We investeren in de ontwikkeling, opleiding en duurzame inzetbaarheid 
van onze mensen omdat we samen het beste voor elkaar en voor de patiënt willen. Met trots kunnen 
wij dan ook zeggen dat we als Catharina Ziekenhuis voor de 11de keer op rij verkozen zijn tot Top 
Employer. 
 

Wij zorgen voor jou: 
- Met een mooi salaris 

o FWG 60 (max € 4.466,00 bruto per maand). Op basis van een 36-urige werkweek. 
- Zekerheid 

o Wij bieden jou een overeenkomst voor onbepaalde tijd. 
- Met leuke extra’s 

o Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden. Bijvoorbeeld een vergoeding voor een 
fiets, laptop of sportschoolabonnement, extra verlofdagen of extra 
reiskostenvergoeding. De meeste regelingen leveren jou ook nog eens fiscaal 
voordeel op!  

- Met een carrière vol vakverbreding, doorgroeimogelijkheden en persoonlijke ontwikkeling.  
o Ook wanneer je een volleerd Pacemaker Technicus bent bieden we jou een ruime 

mogelijkheid om extra scholing te volgen of je te verbreden en verdiepen in je vak en 
behandeltechnieken. We bieden daarnaast pacemaker/ICD cursussen aan bij onze 
leveranciers. 

 
Interesse? 
Wil je meer weten over deze functie en je kansen op de afdeling Hartcatheterisatie? Neem dan 
contact op met Jiska Hendriks of Arnold van de Ven (Teamleiders Hartkatheterisatiekamers) op 
telefoonnummer 040 – 239 57 55. 
 
Wil jij ons team versterken? Je sollicitatie ontvangen we graag voor 25 oktober 2019 via de 
sollicitatiebutton op onze pagina https://www.catharinaziekenhuis.nl/werken-bij-
catharina/vacatures/32821-pacemaker-technicus-32-36-uur.html. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

https://www.catharinaziekenhuis.nl/patient/behandelcentra/41-catharina-kanker-instituut.html
https://www.catharinaziekenhuis.nl/patient/behandelcentra/51-catharina-hartcentrum.html
https://www.catharinaziekenhuis.nl/nieuws/2120-catharina-ziekenhuis-voor-het-11e-jaar-uitgeroepen-tot-topwerkgever.html
https://www.catharinaziekenhuis.nl/nieuws/2120-catharina-ziekenhuis-voor-het-11e-jaar-uitgeroepen-tot-topwerkgever.html
https://www.catharinaziekenhuis.nl/werken-bij-catharina/vacatures/32821-pacemaker-technicus-32-36-uur.html
https://www.catharinaziekenhuis.nl/werken-bij-catharina/vacatures/32821-pacemaker-technicus-32-36-uur.html

