Klopt jouw hart voor onze patiënten?
Binnen de EVR Cardiologie is een vacature ontstaan voor de functie:

Gespecialiseerd ICD en pacemakertechnicus (evt in combinatie met de functie
van cardio echografist)
32-36 uur per week (100%)
De afdeling Cardiologie :
Onze EVR Cardiologie omvat in de kliniek de hartbewaking/CCU met 11 bedden en een
verpleegafdeling Cardiologie met 22 bedden met mogelijkheid tot telemetrische bewaking. Op de
polikliniek wordt nauw samengewerkt met de functieafdeling waarbij patienten volgens het ‘one stop
visit’ concept in één dagdeel het traject van intake, inspanningsonderzoek en/of echocardiografie en
uitslag doorlopen. Op de interventiekamer worden hartkatheterisaties verricht almede implantaties van
(biventriculaire) pacemakers, transveneuze ICD’s, biventriculaire ICD’s alsmede subcutane ICD’s. De
Cardiologie van het Flevoziekenhuis behoort tot de NVVC ‘witte lijst’ van implanterende ziekenhuizen
in Nederland. De EVR Cardiologie is trots op de goede onderlinge verhoudingen, haar flexibiliteit in
samenwerking en de uitstekende werksfeer. Patienten en huisartsen zijn tevreden over de geleverde
zorg en aandacht.
De functie:
Als pacemaker/ICD technicus maak je onderdeel uit van een enthousiast professioneel team. Er is een
intensieve samenwerking met cardiologen. Je controleert, analyseert, interpreteert en zonodig
herprogrammeerd zelfstandig de cardiologische devices (Pacemaker/ILR/ICD). Je levert technische
ondersteuning bij de implantaties. Je geeft advies aan andere medisch specialisten omtrent de
cardiologische devices tijdens medische ingrepen. We vinden het belangrijk dat je proactief bent.
Daarnaast ben je gemotiveerd om je te blijven verdiepen in het vakgebied en ben je bereid om je
kennis te delen met je directe collega’s. Er is op ICD zorg gebeid nauwe samenwerking met Tergooi
waarbij het Flezoziekenhuis de implantaties verzorgt van ’t Gooi, Vechtstreek en Almere.
Gezamenlijke ICD achterwachtdiensten worden uitgevoerd met de collega’s uit het Tergooi.
Het profiel:
Je bent in het bezit van het HBO diploma hartfunctielaborant met uitstroomrichting cardio implantaten
en je beschikt over een IBHRE en/of EHRA ICD certificaat. Binnen de de EVR hebben we ook een
vacature voor cardio echografist waardoor een gecombineerde functie tot de mogelijkheden kan
behoren. Vanzelfsprekend heb je affiniteit met en kennis van relevante pc-applicaties. Uiteraard
beschik je over goede contactuele eigenschappen, zowel naar patiënten, specialisten als collega’s. Je
hebt een goede uitdrukkingsvaardigheid, zowel schriftelijk als mondeling. Je bent flexibel, initiatiefrijk
en je hebt een kwaliteitsbewuste en professionele houding.
Wij bieden:
De arbeidsvoorwaarden waaronder de salariëring zijn volgens CAO ziekenhuizen. Inschaling vindt
plaats op basis van werkervaring.
Belangstelling?
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Martine Rebel, bedrijfsleider EVR, bereikbaar op
telefoonnummer 036- 868 8656 of via de mail mrebel@flevoziekenhuis.nl. of met Carolien van
Willigenburg, teamleider EVR, bereikbaar op 036-868 9056 of via cwilligenburg@flevoziekenhuis.nl.
Solliciteren?
Graag ontvangen wij een motivatiebrief waarin je beschrijft:
 Waarom jij de juiste persoon voor de functie bent;
 Wat jij gaat toevoegen;
 Waarom jij denkt dat jij bij het Flevoziekenhuis past.

Wij zien je brief en CV graag voor 26 oktober 2018 tegemoet via onze website:
http://www.flevoziekenhuis.nl/werken-en-leren onder vermelding van vacaturenummer 2018-318
Een assessment, het navragen van referenties en het overleggen van een “Verklaring omtrent het
Gedrag” (VOG) maken onderdeel uit van de aanstellingsprocedure.

Flevoziekenhuis brengt topzorg dichtbij
Het Flevoziekenhuis in Almere is hét ziekenhuis voor de zevende stad van Nederland. Wij verzorgen
een breed aanbod van uitstekende specialistische ziekenhuiszorg, inclusief de bijbehorende
voorzieningen. Wij brengen topzorg dichtbij; in ons ziekenhuis en in uitstekende samenwerking met
het AMC en onze eerstelijns partners. Samen met onze patiënten en partners streven wij naar
optimale gezondheidswinst en kwaliteit van leven. Patiënten en familie ontvangen wij vriendelijk en
gastvrij in een helende omgeving. Wij zijn betrouwbaar, betrokken, flexibel en samenwerkend. In ons
ziekenhuis leiden wij de artsen, verpleegkundigen en ondersteuners van de toekomst met passie op.
Meer weten? Kijk op: www.flevoziekenhuis.nl.
Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat jouw persoonsgegevens
worden verwerkt door het Flevoziekenhuis en worden opgenomen in onze database.
Je hebt ook rechten ten aanzien van jouw gegevens. Graag verwijzen wij je naar onze privacy
statement: https://www.flevoziekenhuis.nl/organisatie/privacy-statement

