De Antonius Zorggroep staat voor kwalitatief goede en betrokken zorg, persoonlijk en op maat.
De Antonius Zorggroep bestaat uit het Antonius Ziekenhuis in Sneek en Emmeloord en Thuiszorg
Zuidwest Friesland met 36 teams in Zuidwest-Friesland. Wij zijn hét thuiszorgziekenhuis en
bieden een breed pakket aan zorg; ziekenhuiszorg, thuiszorg, spoedzorg, zorgbemiddeling en
services aan huis. Wij werken nauw samen met de zorgverleners in de regio en de mensen om
de patiënt heen. Samen zorgen wij voor de beste zorg, veilig en dichtbij.

Pacemaker/ICD technicus (v/m)
(Voor 24-32 uur per week)
De afdeling
Als pacemakertechnicus werk je op de poli cardiologie. Het gaat om patiënten die aanvullende
specialistische zorg nodig hebben. Deze wordt verleend door een groep enthousiaste
pacemakertechnici, hartfunctielaboranten, secretaresses, spreekuurassistentes, consulenten en
6 cardiologen.
De functie:
Samen met collega’s pacemakertechnici draagt u zorg voor de gehele pacemakertechniek in het
ziekenhuis onder supervisie van een cardioloog. U verzorgt de techniek bij implantaties van (biventriculaire) pacemakers. Een groot gedeelte van het werk bestaat uit poliklinische controle
van pacemaker - en ICD patiënten. Hierbij interpreteert u instellingen een geeft technische
adviezen t.a.v. de instellingen van de verschillende devices.
Functie-eisen:
Wij zoeken een enthousiast persoon die het diploma pacemakertechnicus bezit.
U heeft een MBO/HBO werk- en denk niveau. U bent in staat om patiënten op een tactische
wijze helder te informeren en kunt zelfstandig werken combineren met het samenwerken met
collega’s van eigen en andere disciplines. U bent in het bezit van de opleiding: HBO
hartfunctielaborant met specialisatie uitstroom cardio-implantaten en/of Heart Rhythm Society
(IBHRE). Er wordt van u verwacht dat u deelneemt aan diensten t.b.v. de pacemakertechniek in
Sneek en MCL.
U dient binnen 1 uur aanwezig te kunnen zijn.
Wij bieden:
De functie is ingedeeld in FWG 55 van de CAO Ziekenhuizen. U bent ook af en toe inzetbaar op
de locatie Emmeloord.
Informatie en sollicitatie:
Informatie betreffende de inhoud van de functie kunt u verkrijgen bij de pacemakertechnicus ,
mw. B. van Dijk 0515-488166 of mw. A. Koffeman, leidinggevende cardiologie, tel: 0515-488854.
U kunt voor 14 juli a.s. op deze vacature reageren via de website van de Antonius Zorggroep:
www.mijnantonius.nl met de knop ‘direct solliciteren’.
Er wordt tegelijkertijd intern en extern geworven. Interne kandidaten genieten voorrang in de
procedure. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

