
 
Pacemaker/ICD-technicus 

 

Het Hartcentrum-Longcentrum is op zoek naar een Pacemaker/ ICD technicus. Wij zoeken een 

collega die een actieve bijdrage wil leveren aan de vele activiteiten binnen het Hart-Longcentrum.  

In deze baan vind je dé combinatie van techniek en verrichten van patiëntenzorg! 

 

Hoe ziet je werk eruit? 

 

Als Pacemaker technicus voer je o.a. zelfstandig periodieke controles uit van patiënten met cardio-

implantaten, maar ook het bepalen en instellen van de ICD/pacemakertherapie behoort tot jouw taken. 

Daarnaast assisteer je de medisch specialist bij het uitvoeren van diverse invasieve onderzoeken 

zoals; pacemaker- en ICD- implantaties, S-ICD’s en leadextracties op de OK.  

Verder zit de digitale verslaglegging, administratieve verwerking van de spreekuur- en 

patiëntgegevens én het beheer van de inventaris, apparatuur en onderzoek- en behandelruimtes ook 

in jouw takenpakket. 

 

Waar kom je werken? 

 

Als Pacemakertechnicus kom je te werken in een klein, enthousiast team van 7 Pacemakertechnici 

met hart voor het vak! Het team staat voor een hoge kwaliteit van zorg, is gedreven en zelfstandig. We 

vinden het belangrijk dat je staat voor ontwikkeling van jezelf, het team en de afdeling en hier een 

actieve bijdrage aan levert. 

Je werkt nauw samen met de cardiologen, je collega’s op de polikliniek en de kathkamers. Het 

Pacemakerteam valt onder de resultaatverantwoordelijke eenheid (RVE) Hart-Longcentrum.  

 

Het HagaZiekenhuis is hét ziekenhuis voor inwoners uit de regio Haaglanden. Met het Reinier de 

Graaf (Delft en Voorburg) en het LangeLand Ziekenhuis (Zoetermeer) zijn we bestuurlijk gefuseerd tot 

de Reinier Haga Groep (RHG). Samen zijn we actief in een verzorgingsgebied van ruim 800.000 

mensen. Bovendien hebben we in totaal zo’n 7.500 medewerkers in dienst, plus 550 specialisten en 

200 arts-assistenten. Door intensief samen te werken – met elkaar en onze partners – werken we aan 

de beste zorg en investeren we voortdurend in onze service. 

 

Dit verwachten we van jou 

 

 Je beschikt over een afgeronde opleiding tot hartfunctielaborant (LOI met de specialisatie 

cardio-implantaten).Tevens is de eis dat het IBHRE of EHRA certificaat behaald is of wordt. 

 Je hebt ruime praktijkervaring en kennis van de elektrofysiologie van het hart (normaal en 

pathologisch). 

 Je hebt kennis van de fysische achtergronden van de techniek en bezit enige kennis van 

aangrenzende vakgebieden. 

 Je hebt grondige kennis van de diverse soorten meetapparatuur. 

 Analytisch vermogen, dit is nodig voor bijvoorbeeld het snel signaleren van afwijkingen en 

(acute) problemen.  



 Je bent op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van apparatuur en 

onderzoeksmethoden door het volgen van scholing, trainingen, symposia en het bijhouden 

van vakliteratuur. 

 Je beschikt over goede contactuele eigenschappen zoals tact, geduld en invoelend 

vermogen. 

 Je kunt zelfstandig werken, bent flexibel, stressbestendig en nauwkeurig. 

 Je bent bereid om bereikbaarheidsdiensten te draaien.  

 

Hier kun je op rekenen 

 

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

 Een salaris van €3.072 tot €4.466 (schaal FWG 60, mits je in het bezit bent van het IHBRE of 

EHRA certificaat; anders schaal 55) op basis van een 36-urige werkweek. 

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

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

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

 Het HagaZiekenhuis is goed bereikbaar, bus-/tramhalte Leyenburg ligt voor de deur. Je ov-

kosten worden tot 50% vergoed en je kunt voordelig een (elektrische) fiets aanschaffen. 

 

Naast uitstekende arbeidsvoorwaarden volgens de cao Ziekenhuizen, hebben we interessant 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 

lesjes. 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. 

Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Ilse Meijboom via 

i.meijboom@hagaziekenhuis.nl of 070-2102989.  

 

Het recruitmentteam van het HagaZiekenhuis werkt zonder tussenkomst of hulp van werving- en 

selectiebureaus. 

 

 

https://cao-ziekenhuizen.nl/salarisschalen-premies-vergoedingen
https://www.werkenbijhaga.nl/arbeidsvoorwaarden/
https://www.werkenbijhaga.nl/arbeidsvoorwaarden/
https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/cao-kenniscentrum/cao/cao-ziekenhuizen-2014-2016

