
 

 

 

 

 

Als gediplomeerd hartfunctielaborant/ pacemakertechnicus wil je natuurlijk werken op een uitdagende plek waar je jouw vak in de volle breedte kan 

uitoefenen. Word jij enthousiast van een dynamische werkomgeving en heb jij de interesse om ingewikkelde casussen onder handen te nemen? Dan zoeken 

wij jou om ons team te versterken!    

  

Hartfunctielaborant / Pacemakertechnicus 
Haarlem-Zuid / Hoofddorp | 28-36 uur per week | FWG 55, Max. € 4.391,-  

 

De functie 

In deze variërende baan werk je in de kliniek en op de polikliniek, waar je ook zelfstandig jouw spreekuren draait. Geen week is hetzelfde qua indeling van 

werkzaamheden. 

 

Je draagt zorg voor alle aspecten die nodig zijn voor het goed functioneren van de ICD of pacemaker. Sinds vorig jaar doen we ook LBB-pacing. 

Daarnaast assisteer je de cardioloog bij de implantatie van pacemakers en ICD's. Hierbij werk je ook samen met een team van verpleegkundigen. Het draaien van 

bereikbaarheidsdiensten is onderdeel van de functie. 

 

We vinden ontwikkeling van jezelf, het team, het vak en de afdeling erg belangrijk. 

Zo bespreken we één keer per week met de cardiologen interessante of moeilijke casussen. Zo leren we nog elke week bij. 

Als pacemakertechnicus werk je in een professioneel, gedreven en zelfstandig team. De sfeer is goed. We staan bijvoorbeeld voor elkaar klaar om elkaar te 

vervangen tijdens vakanties of vrije dagen en organiseren één keer per jaar een pizza avond met de cardiologen om elkaar ook te spreken buiten werktijd. 

 

Je werkt voornamelijk op onze locatie in Haarlem Zuid maar draait ook een spreekuur in Hoofddorp. 

De afdeling 

Het hartlongcentrum bestaat uit de polikliniek cardiologie/longgeneeskunde, hartfalenpolikliniek, hartrevalidatie, hartfunctie, hartbewaking (CCU), Eerste Hart 

Long Hulp (EHLH), klinische afdelingen cardiologie/longgeneeskunde en de afdeling research. In nauwe onderlinge samenwerking onderzoeken, behandelen en 

verplegen wij onze patiënten. Daarbij vinden wij een positieve instelling, enthousiasme, deskundigheid, leergierigheid, zelfstandigheid, collegialiteit en 

flexibiliteit belangrijk. Op de hartfunctie worden zowel invasieve als non-invasieve onderzoeken en behandelingen verricht zoals hartkatheterisaties, PM- en ICD- 

implantaties, LBB-pacing, PM- en ICD- controles, holteranalyse, fietsergometrie en echocardiografie. We hebben 2 hartkatheterisatiekamers, waarvan 1 een 

pacemakerimplantatiekamer is. Het team bestaat uit 4 pacemakertechnici en een leerling. 

Wie wij zoeken 

 Je hebt het diploma Hartfunctielaborant specialisatie cardio-implantaten van de LOI en Stichting Beroepsopleiding Hartfunctie Laboranten (SBHFL). 

Wat wij bieden 

De functie van gediplomeerd Hartfunctielaborant Cardio-implantaten is ingedeeld in functiegroep 55 (CAO Ziekenhuizen). Dit houdt in maximaal € 4.391,- bruto 

per maand op fulltime basis (36 uur) afhankelijk van je werkervaring. 

  

Wat bieden wij je nog meer? 

 Ruimte om jezelf te ontwikkelen 

 Ben jij nog niet in het bezit van het EHRA certificaat? Wij bieden jou dit certificaat te halen. 

 Wij bieden je in- en externe trainingen aan zodat je altijd up-to-date blijft in het vakgebied. 

 Prima bereikbaarheid: met de auto ben je vanuit Amsterdam of Leiden binnen een half uur op je werk. Je parkeert voor € 0,08 per uur voor de 

deur. Ook de bus stopt voor de deur! 

 8,33% eindejaarsuitkering en 8,33% vakantiegeld. 

 Korting op verschillende verzekeringen. 

 Fikse korting op een nieuwe fiets via FiscFree. 

 Toegang tot onze introductie-app waardoor je snel kennis maakt met het ziekenhuis. 

 Wij vinden jouw ontwikkeling en vitaliteit belangrijk, daarom kan je als medewerker gebruikmaken van ons portaal Ik & Spaarnegasthuis. 

Voor meer informatie 

Heb je vragen naar aanleiding van deze vacature hartfunctielaborant cardio-implantaten, neem dan contact op met Yolanda de Groot (afdelingshoofd) via 

telefoonnummer 023-2244543. Je kunt online solliciteren door jouw cv en motivatie te sturen via de sollicitatiebutton op deze website.  

  

 Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en het navragen van referenties maken deel uit van de selectieprocedure. 

 


