Hartfunctielaborant specialisatie pacemaker en/of (leerling) echocardiografie
“Met de artsen werken wij op een goede en informele manier samen. Dit werkt zó fijn! Als één
zelfstandig werkend team staan wij voor de beste patiëntenzorg. We zijn dan ook best trots op wat we
allemaal hebben bereikt. En we hebben volop ideeën hoe we nog verder kunnen groeien. Dat zegt wel iets over
hoe wij in ons werk staan.”
Voor ons team zoeken we 2 nieuwe collega’s; eentje met pacemaker specialisatie en een collega (3de jaars
leerling) laborant met de specialisatie echocardiografie. Als je nieuwsgierig bent naar onze werkwijze en ons
team, whatsapp (06 - 22 44 63 99) om een afspraak te maken voor een rondleiding. Je bent van harte
welkom! Als je geen van bovengenoemde specialisaties hebt, maar wel je diploma hartfunctielaborant, maak
dan ook een afspraak want wij vinden het altijd leuk om ervaringen en kennis uit te wisselen.

Al een aantal jaar heeft onze cardiologie afdeling de officiële status van ICD controlecentrum. In zeer korte
tijd hebben we een unieke topklinische, elektrofysiologische afdeling ontwikkeld. We voeren CRT echo's uit bij
alle biventriculaire dragers. Op de angiokamer wordt er samengewerkt in een multidisciplinair team van
cardiologen en hartfunctielaboranten.

Jouw werkdag
• We kijken hoe iedereen een zo'n gevarieerd mogelijke week heeft qua taken en onderzoeken. Zo dagen
we ons zelf uit om je kennis en kunde up to date te houden en onze expertise te vergroten.

•

Taken/onderzoeken specifiek voor de Pacemaker specialisatie:

✓

Zelfstandig draai je het poliklinisch spreekuur voor ICD, pacemaker en ICM patiënten. Maar ook
zie je patiënten vanuit de Syncope-poli

✓

Met jouw kennis als laborant lever je een belangrijke bijdrage aan de implantaties van een ICM
en pacemakers

•

Taken/onderzoeken specifiek voor de Echocardiografie:

✓

Zelfstandig maak je een echocardiografie bij klinisch en poliklinische patiënten, je assisteert bij TEE’s

✓

Waar je nog geen ervaring in hebt, dat willen we je leren. Op de werkvloer en door het bezoeken van
seminars en congressen

•

En zo leren we ook graag van jou want het geven van instructies en kennis aan verpleegkundigen en
paramedici zit ook in je takenpakket

•

Onze administratie doen we op efficiënte wijze door optimaal gebruik te maken van de IT programma's
Mediconnect, Chipsoft en JiveX. Zo houden we meer tijd over voor onze patiënten.

Jouw kwaliteiten
• Je communicatieve vaardigheden en betrokkenheid zorgen ervoor dat alle patiënten de deur uitgaan met
het besef dat er echt naar hun geluisterd is en zij op professionele wijze geholpen worden

•

Problemen zijn er om opgelost te worden. Dat lukt jou door je creatieve geest. Maar ook door je hulp van
collega's in te schakelen

•

Teamplayer: samenwerken is vanzelfsprekend voor jou. Net zoals wij, zoek je contact bij je teamgenoten,
deelt kennis en staat open voor hulp en verbeteringen

•

Je hebt een grote affiniteit met informatica en je wil je graag hierin verdiepen.

Wat wij vragen
• Hbo diploma hartfunctielaborant of met een wettelijk gelijk gestelde opleiding met retrograde erkenning
SBHFL

•

Specialisatie pacemaker met voorkeur EHRA/IBHRE of in bezit van LOI opleiding, specialisatie cardio implantaten en in het bezit van de IBHRE, EHRA of NASPE

•

Specialisatie echografie of 3de jaars leerling hartfunctielaborant

Wat wij bieden
• Afhankelijk van welk diploma en specialisaties je hebt, word je volgens de cao ingeschaald tussen de FWG 45 (3de
jaars leerling) en FWG 60

•

Je krijgt een contract voor 32-36 uur per week. Liever wat minder uur per week werken? Laat het ons
weten!

•

Je standplaats is Delft

•

Naast een leuke baan bieden we je ook goede secundaire arbeidsvoorwaarden die onder meer bestaan uit:
een vaste eindejaarsuitkering, pensioenopbouw, een leefstijlprogramma, coaching en opleidingen. En bij
ons parkeer je gratis!

•

Heb je kinderen, maar geen oppas? Wij bieden gratis kinderopvang voor onze sollicitanten

•

We bieden jou als medewerker een leefstijlprogramma, coaching en opleidingen

•

Bekijk het complete overzicht van onze arbeidsvoorwaarden hier

•

Wil je meer weten over onze sollicitatieprocedure? Klik dan op deze link

Bij Reinier solliciteer je kort & krachtig:
• Rondleiding op de werkvloer: Voldoe je aan de door ons gestelde functie-eisen? Neem contact op met Inge
de Glopper (recruiter) om een afspraak te maken : glopper@rdgg.nl, bel 015-2603659 of whatsapp
06-22446399

•

Direct solliciteren kan natuurlijk ook! Upload dan jouw cv via de sollicitatiebutton

•

Inhoudelijke vragen? Nicole Haverkamp (Hoofd Cardiologie/CCU/EHH/Hartfunctie) helpt je
graag: N.Haverkamp@rdgg.nl , 015-260 3528.

