Technisch hartstimulatiespecialist
36 uur

Werkomgeving
Functieomschrijving
Wil jij ook werken en leren binnen het Hartcentrum van hét Stadsziekenhuis van Amsterdam? Wij
zijn op zoek naar Technisch hartstimulatiespecialist voor de opleiding Elektrofysiologisch technicus.
Als elektrofysiologisch (EP) technicus voer je werkzaamheden uit bij elektrofysiologische
onderzoeken en ablatie behandelingen op de hartcatheterisatiekamer (HCK). Onder supervisie van
de elektrofysioloog ben je verantwoordelijk voor het technische deel van de procedure en heb je een
belangrijke rol bij de analyse en interpretatie van ritmestoornissen en de elektrofysiologische
eigenschappen van het hart. Daarnaast maak je zelfstandig elektro-anatomische maps met de
diverse computersystemen. Binnen OLVG werken alle EP-technici allround, wat inhoudt dat je ook
werkzaam zal zijn als technisch hartstimulatiespecialist.
Als technisch hartstimulatiespecialist verricht je zowel in de kliniek als op de polikliniek
werkzaamheden bij pacemaker en ICD patiënten. Tijdens implantatie procedures werk je nauw
samen met de elektrofysioloog. Je voert metingen uit en samen met de verpleegkundige begeleid en
bewaak je de patiënt tijdens de ingreep. Ook poliklinische controles behoren tot de werkzaamheden.
Daarbij heb je een rol in het observeren van veranderingen binnen het ziektebeeld van de patiënt.
Technisch hartstimulatiespecialist is een dynamisch vak met veel ontwikkelingen, waarbij een hoge
mate van zelfstandigheid wordt verwacht.
De opleidingsduur tot EP technicus bedraagt gemiddeld 2,5 jaar.

Werkomgeving
OLVG is het enige grote topklinische opleidingsziekenhuis in Amsterdam dat letterlijk en figuurlijk
midden in het dynamische hoofdstedelijke leven staat. OLVG wil voor patiënten, verwijzers,
verzekeraars en andere zorginstellingen hét ziekenhuis zijn waar excellente medische behandelingen
en een gezonde bedrijfsvoering samengaan met buitengewone gastvrijheid. OLVG heeft nu twee
hoofdlocaties in Amsterdam-Oost en Amsterdam-West, met de beste topklinische zorg voor alle
mensen in Amsterdam en de regio.
De afdeling HCK bestaat uit 4 behandelkamers, waar een veelheid aan invasieve onderzoeken en
behandelingen plaatsvindt. Naast elektrofysiologische behandelingen worden er hartkatheterisaties,
percutane coronaire interventies en TAVI’s uitgevoerd. Er wordt gewerkt met de allernieuwste
technieken en inzichten, resulterend in kwalitatief zeer hoogwaardige zorg met een minimale
belasting voor de patiënt.

Functie-eisen
Wij zoeken een gemotiveerde en ervaren Technisch hartstimulatiespecialist, die wil doorgroeien
als EP technicus.
Je dient in het bezit te zijn van het HBO diploma Hartfunctielaborant met differentiatie Cardioimplantaten of het certificaat Retrograde Erkenning Cardio-implantaten van SBHFL / NVVC.
Daarnaast ben je in het bezit van het IBHRE/EHRA certificaat ‘devices’.
Gemotiveerde personen zonder ervaring zijn ook welkom om te solliciteren. Je dient te beschikken
over een opleiding verpleegkundige A of HBO-V (met aanvulling CCU/ ICU) of een HBO opleiding in
een medisch(-technische) richting. Je wordt dan eerst opgeleid tot technisch hartstimulatiespecialist.
Na deze opleiding kun je, bij gebleken geschiktheid, doorstromen tot de opleiding EP technicus.
In het vakgebied van de elektrofysiologie en hartstimulatie wordt veel medisch onderzoek gedaan,
wat regelmatig leidt tot nieuwe inzichten en behandelingen. Je vak is daardoor continu in beweging.
Hoog analytisch vermogen en gedegen kennis van de Engelse taal zijn vereist. Verder is het
noodzakelijk om je te blijven ontwikkelen. Hiervoor worden er regelmatig interne en externe
trainingen gevolgd en symposia bezocht.

Wij bieden
Wij bieden je een uitdagende baan in een goed lopend team, met een uitstekende werksfeer.
Het team is vooruitstrevend, continu op zoek naar uitdagingen en functioneert op hoog niveau.
Hierdoor kunnen we jou een prettige leer- en werkomgeving bieden, met voldoende mogelijkheden
tot doorontwikkeling in het vakgebied van elektrofysiologie en hartstimulatie.
Het betreft in eerste instantie een functie voor de duur van 1 jaar. Bij gebleken geschiktheid zal een
contract voor onbepaalde tijd worden aangeboden. De CAO ziekenhuizen is van toepassing.
Afhankelijk van je ervaring en opleiding bedraagt je salaris tijdens je opleiding minimaal € 2665,- en
maximaal € 3917,- op basis van een 36-urige werkweek. De salarisbedragen zijn afgeleid van FWGschaal 55.
Voor een elektrofysiologisch technicus die bekwaam is om alle ablatie behandelingen zelfstandig uit
te voeren geldt FWG 60 (minimaal €3072, - en maximaal €4426,-).
Naast uitstekende arbeidsvoorwaarden waaronder een goede reiskostenregeling conform de CAO
Ziekenhuizen, een eindejaarsuitkering van ruim 8%, een persoonlijk levensfasebudget en
vakantiegeld van ruim 8% hebben wij je ook interessante extra’s te bieden: kortingen op
verzekeringen, korting bij diverse lokale ondernemers en nog veel meer. Wil je een van jouw
arbeidsvoorwaarden inruilen voor een arbeidsvoorwaarde die beter past bij jouw eigen situatie? Dat
kun je regelen via het OLVG Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden.

Meer weten
Meer weten over de vacature of een dagje meelopen op de afdeling? Neem contact op met Bob
Springorum, elektrofysiologisch technicus 020-5992387/4913.
Solliciteren
Interesse? We ontvangen jouw sollicitatie graag voor woensdag 16 januari via de sollicitatiebutton op
www.werkenbijolvg.nl

