Interventieverpleegkundige/ hartfunctielaborant
elektrofysiologie
Wil jij onderdeel uitmaken van het eerste MRI-ablatiecentrum van de Benelux en werkzaam zijn
in hét Hartcentrum van de regio? Dan zijn wij op zoek naar jou! Wij zijn op zoek naar zowel een
interventieverpleegkundige als een hartfunctielaborant elektrofysiologie.
Binnen deze functies krijg jij de kans om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van
innovatieve en veelbelovende behandelmethodes en mag je deze in de praktijk ook toepassen!
Hoe ziet je werk eruit?
Als interventieverpleegkundige/ hartfunctielaborant elektrofysiologie ga je deel uitmaken van ons
nieuwe MRI-ablatiecentrum, wat in november 2019 geopend is. We zijn het eerste ziekenhuis in de
Benelux dat ablaties uitvoert van hartritmestoornissen waarbij de cardioloog met live MRI- beelden
kan meekijken in het hart van onze patiënten. Met deze veelbelovende methode kunnen we
hartritmestoornissen sneller en geavanceerder behandelen.
Als interventieverpleegkundige/ hartfunctielaborant elektrofysiologie ga je deel uitmaken van een
dedicated team van 5 interventiemedewerkers die gespecialiseerd zijn in elektrofysiologie. We werken
daarbij nauw samen in een multidisciplinair team van elektrofysiologen, EFO- technicus,
anesthesiologen en anesthesiemedewerkers. Het volledige interventieteam bestaat uit ongeveer 20
collega’s.
Ablaties worden zowel onder narcose als onder lokale verdoving verricht. Tijdens een procedure sta je
steriel om de elektrofysioloog te ondersteunen, werk je als omloop, voer je verpleegtechnische
handelingen uit en doe je administratieve werkzaamheden. Daarnaast krijg jij de kans om mee te
denken over de vormgeving van ons centrum en werk je mee aan het volledig uitwerken en integreren
van deze innovatieve behandelmethode. Tevens kan je ingezet worden bij de implantaties van de
devices. Kortom: een uitdagende en dynamische functie!
Waar kom je werken?
Het team is enthousiast, innovatief en zet alles op alles. Dit moet ook wel, want snelle doorlooptijden
zorgen ervoor dat ze zo efficiënt mogelijk moeten werken. Er is een prettige samenwerking binnen het
team en men is flexibel. Mocht het nodig zijn, dan neemt men elkaars werk en diensten over. Maar
ook een dienst ruilen is vaak geen probleem, dit wordt met elkaar opgelost.
Het HagaZiekenhuis biedt topklinische, topreferente en basiszorg aan inwoners van Den Haag en
omstreken, een verzorgingsgebied van bijna 300.000 inwoners.
Patiëntvriendelijkheid staat bij ons steeds voorop. We staan voor zorgzaamheid, innovatie en
samenwerking. Medewerkers en patiënten voelen zich bij ons thuis. We leveren topkwaliteit op
medisch en verpleegkundig terrein en zijn continu bezig onze zorg te innoveren. In ons ziekenhuis
werken ruim 3.500 medewerkers, waarvan 1.500 verpleegkundigen en ruim 320 medisch specialisten.
Het HagaZiekenhuis is een erkend topklinisch opleidingsziekenhuis voor 25 specialismen. We leiden
continu toekomstige artsen en verpleegkundigen op.
Het Juliana Kinderziekenhuis is onderdeel van het HagaZiekenhuis en heeft een Spoedeisende Hulp
speciaal voor kinderen.
Dit verwachten we van jou

Je kunt vanuit verschillende kanten instromen in dit mooie vak, ook wanneer je bijvoorbeeld ervaring
hebt als CCU-, IC- of SEH-verpleegkundige. Ben je hartfunctielaborant, pacemakertechnicus of heb je
de Bachelor Medische Hulpverlening op zak? Ook dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren!
Naast een gedegen achtergrond ben je ambitieus en heb je bovenal hart voor je vak! Je houdt van de
technische aspecten van het vak en je wilt daarin nog verder groeien. Binnen het Hartcentrum, dat
een regionale functie heeft, is er volop mogelijkheid voor groei, scholing en het aanleren van nieuwe
geavanceerde technieken. Die kans grijp jij dan ook graag aan! Jouw inbreng helpt ons bij het verder
ontwikkelen en innoveren van deze afdeling, zodat we de kwaliteit van onze zorg en service nog meer
kunnen verbeteren.
Hier kun je op rekenen


Een dienstverband van 32-36 uur per week, je werktijden en -dagen zijn in overleg.



Voordeel: als lid van het dedicated team heb je geen oproepdiensten voor de interventies



Op basis van ervaring word je ingeschaald in FWG 55 met een salaris van € 2.798,- tot € 4.111,op basis van een 36-urige werkweek.



Een jaarcontract bij werkgever HagaZiekenhuis, met een optie tot verlenging voor onbepaalde
tijd.



Je bouwt een goed pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn.



Naast 8,33% vakantietoeslag ontvang je ook nog eens 8,33% eindejaarsuitkering.



Het HagaZiekenhuis is goed bereikbaar, bus-/tramhalte Leyenburg ligt voor de deur. Je ovkosten worden tot 50% vergoed en je kunt voordelig een (elektrische) fiets aanschaffen.

Naast uitstekende arbeidsvoorwaarden volgens de cao Ziekenhuizen, hebben we interessante extra’s
te bieden. Met het platform HagaBeweegt ondersteunen we je vitaliteit, loopbaan en persoonlijke
ontwikkeling. En voor maar € 8,- per maand sport je onbeperkt in onze eigen fitnessruimte, inclusief
groepslessen. Daarnaast krijg je via CultuurWerkt! aantrekkelijke kortingen op voorstellingen en
tentoonstellingen door het hele land.
Meer weten, meelopen of solliciteren?
Wil je eerst ontdekken of het HagaZiekenhuis bij je past? Loop gerust een dag mee op onze afdeling,
dat vinden wij geen probleem.
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Yori de Wit (unithoofd) via 070 210 2989 of
met team recruitment via (070) 210 4500.
Direct solliciteren mag natuurlijk ook! We ontvangen jouw sollicitatie graag via deze link.
Deze vacature heeft geen sluitingsdatum, maar zal worden gesloten zodra wij onze nieuwe collega(‘s)
hebben aangenomen.
Het recruitmentteam van het HagaZiekenhuis werkt zonder tussenkomst of hulp van werving- en
selectiebureaus.

