Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem is op zoek naar een hartfunctielaborant, specialisatie cardioimplantaten (pacemakertechnicus).
Het Ziekenhuis
Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem is onderdeel van Santiz en heeft veel te bieden als werkgever en opleidingsorganisatie. In ons ziekenhuis verlenen 1800 medewerkers en 135 specialisten met
persoonlijke aandacht en betrokkenheid eersteklas zorg. Daarbij staan deskundigheid en veiligheid
van zorg altijd voorop en werken we samen aan een vitale Achterhoek. Ook is het ziekenhuis volop
bezig met de bouw van een nieuw en modern ziekenhuis dat rond 2023 in gebruik genomen wordt.
Wat biedt deze functie?
Als hartfunctielaborant maak je deel uit van het behandelteam op de functieafdeling cardiologie met als
taak het controleren van pacemakers, ICD’s en geïmplanteerde eventrecorders (cardiac devices).
Daarnaast ben je volledig inzetbaar op de catheterisatiekamer. Op aanvraag van de cardiologen doe je
onderzoek naar het functioneren van de cardiac devices. Je assisteert de cardiologen bij onderzoeken,
behandelingen en ingrepen en je draait zelfstandig spreekuren. Door middel van het doormeten en
instellen van het devices zorg je ervoor dat het device optimaal functioneert. Tijdens het hele traject
begeleid je de patiënten en hun naasten en zorg je ervoor dat ze goed op de hoogte zijn.
Waar ga je werken?
Op de functieafdeling vinden de belangrijkste cardiologisch diagnostische onderzoeken plaats zoals:
coronair angio, pacemaker implantatie, ILR implantatie, echocardiografie, cardiac stress MRI, holteranalyse en fietsergometrie. Je gaat werken op de hartcatheterisatiekamer (HCK) en draait zelfstandig
de pacemaker / ICD spreekuren. Het ziekenhuis staat genoteerd op de witte lijst en is daardoor
bevoegd ICD controles uit te voeren. Naast 9 cardiologen werkt er een team gespecialiseerde
hartfunctielaboranten, verpleegkundigen, doktersassistenten en medisch secretaresses.
Wat verwachten wij van jou?
•

Afgeronde opleiding hartfunctielaborant met de specialisatie cardio-implantaten.

•

Geldig certificaat IBHRE en/of EHRA of bereidheid deze te behalen.

•

Je kunt pacemaker / ICD problemen zelfstandig analyseren en oplossen in zowel poliklinische als
klinische setting.

•

Je speelt een actieve rol op het gebied van deskundigheidsbevordering en kwaliteitsbeleid;

•

Je combineert je technische kennis en interesse op passende wijze met je sociale vaardigheden.

•

Je stelt je flexibel op en bent een prettige collega om mee samen te werken.

•

Je kunt goed de rust bewaren ook als de werkdruk soms toeneemt.

•

Je vindt het geen probleem om, buiten de reguliere werktijden en bereikbaarheidsdiensten, te
komen voor een extra controle.

Wat mag je van ons verwachten?
• Een contract voor 32 tot 36 uur per week. Wil je minder uren werken dan is dit ook bespreekbaar.
• Bruto fulltime maandsalaris minimaal € 2.665,-- en maximaal € 3.917,-- (FWG 55, op basis van
een 36-urige werkweek). Je opleiding en ervaring bepalen de exacte inschaling.
• Jaarlijks ontvang je 8,33% eindejaarsuitkering en 8,33% vakantietoeslag.
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, (deels) naar eigen wens samen te stellen. Denk hierbij
aan extra vrije dagen, fietsplan, collectiviteitskortingen en opleidingsfaciliteiten.
• Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Ziekenhuizen.
Wil je meer informatie over de functie?
Bel dan met Marthy Loohuis, teamleider telefoon (0314) 32 97 57.
Solliciteren
Ben je enthousiast geworden? Reageer via onze site www.slingeland.nl/vacatures

