Het hart-longcentrum, afdeling cardiologie in Alkmaar, is op zoek naar een nieuwe collega in de
functie van

gespecialiseerd hartfunctielaborant invasief (26-36 uur)
De functie
 je assisteert de cardioloog bij hartkatheterisatie, dotterprocedures, pacemakerimplantatie en
andere invasieve onderzoeken/behandelingen
 registreren van verrichte onderzoeken, bewaken toestand van de patiënt, overhandigen van
instrumenten en materialen
 je verricht in opdracht van de cardioloog zelfstandig verpleegtechnische handelingen, zoals
inbrengen van de infuusnaald, intraveneus toedienen van medicijnen en het bepalen van
stimulatiedrempels met pacing analyser
 actieve bijdrage in de begeleiding van stagiaires
 naast de reguliere werkzaamheden wordt er een actieve bijdrage verwacht aan projecten
Wij vragen van een hartfunctielaborant invasief
 diploma hartfunctielaborant uitstroom hartcatheterisatie / interventie cardiologie
 kennis van specifieke medische apparatuur en ICT-systemen
 achtergrondkennis en ruime ervaringskennis
 kennis op het vakgebied
 bereid tot het doen van bereikbaarheidsdiensten, huis-werk afstand max 30 minuten
Wie ben jij?
Als persoon ben je zelfstandig en stressbestendig en sta je open voor afwisseling. Je beschikt over
goede communicatieve vaardigheden en een positieve instelling. Je bent kritisch en ambitieus en in
staat om onder druk goed te functioneren. Daarnaast denk je in mogelijkheden en heb je een
professionele werkhouding.
Wij bieden
 je een uitdagende functie in een complexe en inspirerende organisatie
 een dynamische afdeling
 een salaris afhankelijk van opleiding en werkervaring (max. € 3.917,- bruto per maand op
basis van 36 uur per week, FWG 55)
e
 een goed arbeidsvoorwaardenpakket waaronder een 13 maand en een fietsenplan
 nauwelijks files rond Alkmaar en Den Helder


een ruim opleidingsbudget

De afdeling
De afdeling hartfunctie invasief is gelokaliseerd op locatie Alkmaar. We zijn een dynamische afdeling
met 22 hartfunctielaboranten, 1 afdelingsassistente en 1 administratief medewerker. Op de afdeling
de
hartfunctie invasief hebben we 2 catheterisatiekamers (3 in aanbouw) waar we CAG’s, PCI’s, invasieve
onderzoeken en behandelingen verrichten. Tevens implanteren wij pacemakers en ICD’s.
Over Noordwest
Noordwest Ziekenhuisgroep is er trots op een topklinisch ziekenhuis te zijn. Dit betekent dat er meer
dan de gebruikelijke medisch-specialistische zorg wordt geleverd en we zijn een opleidingsziekenhuis
voor vrijwel alle medisch specialismen. Met 700 bedden, ruim 4000 medewerkers en zo'n 325
medisch specialisten is Noordwest Ziekenhuisgroep een van de grootste ziekenhuisorganisaties van
Nederland. Noordwest richt zich primair op de regio Noord-Holland Noord, een verzorgingsgebied met
ruim 600.000 inwoners. Door Elsevier zijn wij onlangs benoemd tot het beste ziekenhuis van
Nederland. Samen beter, samen de beste!
Ben je enthousiast?
Voor meer informatie over de functie of afdeling bel je met Caroline Swart, unithoofd Hartfunctie invasief
op telefoonnummer 072 – 548 4444, vragen naar sein 5132
Solliciteren kan via het sollicitatieformulier op www.nwz.nl vacatures o.v.v. vacaturenummer 16.205A.
Een screening maakt deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

