
 

De vacature wordt tegelijkertijd in- en extern geplaatst, waarbij bij gebleken geschiktheid interne kandidaten een 
voorrangspositie hebben ten opzichte van externe kandidaten. 

 

 
 
 
 
 

 
‘Zoek jij een baan waarin je de kans krijgt je verder te ontwikkelen?  

Ga bij ZorgSaam de uitdaging aan!’ 
 
ZorgSaam Ziekenhuis is op zoek naar een: 

Hartfunctielaborant 
met specialisatie echocardiografie 

 (Terneuzen, 24 tot 36 uur per week) 
 

Jouw werkplek 
Je komt, binnen het cluster beschouwende zorg, te werken op de functieafdeling cardiologie. Deze 
afdeling biedt optimale kwalitatieve hartfunctie diagnostiek op onze drie locaties in Terneuzen, 
Oostburg en Hulst. Het team bestaat uit 4 medewerkers die o.a. ECG’s maken, holters aansluiten en 
de cliënten onthalen, een holteranalist en 7 deskundige echocardiografisten die echo’s als ook 
ergometrie onderzoeken uitvoeren. Verder werk je samen met de cardiologen, huisartsen, 
verpleegkundigen van verpleegafdeling EHH en IC/CCU, pacemaker-technici en laboranten van de 
hartkartherisatiekamer.  

 
Jouw baan  
Als echolaborant hartfunctie ben je verantwoordelijk voor het maken van echo’s van het hart en het 
afnemen van fietstesten. Jouw passie voor het vak draagt bij aan het verbeteren van de zorg en 
diagnostiek binnen ZorgSaam. Het fijne van het werken in deze baan is dat geen één dag hetzelfde is. 
Je hebt veel contact met verschillende mensen, de behandelingen variëren in complexiteit, waardoor 
het werk je voldoende uitdaging en diversiteit geeft. 

 
Wat bieden wij? 

 Een dienstverband voor onbepaalde tijd,  24 tot 36 uur per week; 

 Salaris minimaal € 2336,- en maximaal € 3490,- bruto per maand op basis van een 36-urige 
werkweek. Inschaling conform cao ziekenhuizen, functiegroep 50 o.b.v. opleiding en ervaring; 

 Een eindejaarsuitkering van 8,33% maakt deel uit van de arbeidsvoorwaarden; 

 Reiskostenvergoeding conform cao met als extra vergoeding de kosten voor reizen via de 
Westerscheldetunnel of Liefkenshoektunnel. 

 
Wie ben jij?  

 Voor deze functie heb je een HBO diploma hartfunctielaborant met uitstroomrichting 
echocardiografie of retrograde erkenning; 

 Je hebt als vooropleiding minimaal een HAVO diploma met het profiel wis- en natuurkunde of 
je bezit een MBO niveau 4 diploma en bent bereid een opleiding te gaan volgen;  

 Naast het feit dat jouw werkzaamheden veel verantwoordelijkheid en deskundigheid vereisen, 
is het belangrijk dat je zelfstandig kan werken, maar ook in teamverband;  

 Je bent betrouwbaar en integer daar je vertrouwelijk dient om te gaan met de gegevens van 
patiënten. Daarnaast heb je een groot inlevingsvermogen en bent helder in je communicatie; 

 Door jouw gedrevenheid, bevlogenheid en analytische vaardigheden ben jij een aanvulling op 
het team. 
 

Informatie 
Wil je meer weten over de functie? Aarzel niet en neem contact op met Jack van de Schraaf, 
Operationeel Leidinggevende via tel 06 10 23 85 67.  

 
Overtuigd?  
Wacht niet te lang en solliciteer uiterlijk 31 augustus 2018 met je CV en persoonlijke motivatie o.v.v. 
vacaturenummer 2018140 per e-mail naar solliciteren@zzv.nl. 
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