Ten behoeve van de functieafdeling worden kandidaten gevraagd voor de functie van

Pacemakertechnicus /
Hartfunctielaborant, specialisatie cardio-implantaten
Functie-inhoud:
Als hartfunctielaborant, specialisatie cardio-implantaten ondersteun je de cardioloog bij de
toepassing van therapie door middel van actieve cardiologische devices. Je verleent
specialistische verpleegkundige zorg als onderdeel van het behandelplan.
Tot je taken behoren het verlenen van technische ondersteuning bij de implantatie van de
cardiologische devices. Je adviseert de cardioloog over de keuze van het implantaat en je
bent betrokken bij de opvang, informatieverstrekking en begeleiding van de patiënt
gedurende het onderzoek en/of behandeling. Je voert de vervolgcontroles uit bij patiënten en
past zonodig zelfstandig de ingestelde therapieparameters aan. Je legt de resultaten vast en
rapporteert afwijkingen aan de behandelend cardioloog.
Je draagt je kennis en ervaringen over door onder andere bijscholing te geven aan andere
disciplines en nieuwe laboranten. Je zorgt ook voor het opstellen en beheren van
werkinstructies en protocollen.
Functie-eisen:
Je beschikt over het HBO-diploma voor Hartfunctielaborant met specialisatie cardioimplantaten, of bent retrograad SBHFL geaccrediteerd eventueel in combinatie met het diploma
EHRA/IBRE. Diegene met een bijna afgeronde opleiding worden ook van harte uitgenodigd te
reageren.
Je bent bereid tot het volgen van een EHRA opleiding.
Je bent bereid tot verder specialiseren binnen het vakgebied
Je bent flexibel en goed in samenwerken in een team.
Wat bieden wij?
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega voor 24 tot 36 uur per week.
Salariëring vindt plaats conform de CAO Ziekenhuizen.
De functie is ingeschaald volgens FWG 3.0. Inschaling vindt plaats op basis van kennis en
ervaring.
Wij bieden al onze medewerkers een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden, dat ruimte
biedt aan jouw individuele wensen. Denk bijvoorbeeld aan een fietsplan, verlof sparen of
kopen, en een regeling studiekosten. Daarnaast is er aandacht voor vakverbreding en
persoonlijke ontwikkeling.

Onze organisatie:
Het St. Anna Ziekenhuis, gevestigd in Geldrop en Eindhoven, staat midden in de
samenleving en biedt kwalitatief hoogwaardige zorg, dichtbij en in een omgeving die een
gevoel van ‘thuis’ oproept, met als motto ‘Aangenaam Anna’
Onze passie is het bevorderen van de gezondheid en kwaliteit van leven van ieder mens, in
iedere levensfase. Anna wil een partner zijn, een goede buur. Iemand die altijd klaar staat.
We zoeken op persoonlijke wijze en samen met onze patiënten naar de beste oplossing. Ook
als die niet meteen voor de hand ligt.
Fusie:
De St. Anna Zorggroep is voornemens te fuseren met het Catharina Ziekenhuis in
Eindhoven. Met de fusieplannen beogen de ziekenhuizen dat basiszorg en topklinische zorg
in het verzorgingsgebied toegankelijk en betaalbaar blijft. De ziekenhuizen zijn ervan
overtuigd dat ze elkaar goed aanvullen.
De St. Anna Zorggroep biedt via het St. Anna Ziekenhuis uitstekende reguliere
ziekenhuiszorg en heeft daarnaast een tak verpleeghuiszorg en een medisch
sportgezondheidscentrum.
Het Catharina Ziekenhuis met 700 bedden is een topklinisch ziekenhuis dat hoogcomplexe
zorg levert en medisch specialisten opleidt.
De functieafdeling verzorgt voor het St. Anna ziekenhuis en voor de huisartsen in de regio
functieonderzoek op het gebied van de cardiologie, pulmonologie, interne geneeskunde en
MDL. De afdeling heeft ca. 25 enthousiaste medewerkers die voluit gaan voor kwalitatieve
goede onderzoeken. Kwaliteit en klantvriendelijke bejegening staan hoog in het vaandel. De
afdeling is in staat flexibel om te gaan met wisselingen in werkaanbod.
Informatie:
Voor informatie omtrent deze functie kun je contact opnemen met Jos Peeters,
hartfunctielaborant, Ida Roovers, afdelingshoofd, telefoon 040-286 4833. Of met Noor de
Bruijn, medewerker werving & selectie AnnaWerkt, telefoon 040-286 4745.
Spreekt deze vacature je aan?
Dan nodigen wij je van harte uit te reageren via onderstaande sollicitatiebutton. Je motivatiebrief mag
je richten aan Ida Roovers.

