
 

Ten behoeve van de polikliniek cardiologie zijn wij op zoek naar een  
 

Hartfunctielaborant  

voor gemiddeld 24- 28 uren per week 

 
Over de afdeling 
Ben je op zoek naar een afwisselende en boeiende functie binnen een interessante werkomgeving? En wil 
je deel uitmaken van een dynamische afdeling? Dan ben je hier op je plek!  
Binnen de polikliniek cardiologie werken vijf cardiologen, een chef de Clinique, hartfalen- en research 
verpleegkundige, spreekuurassistentes, medisch secretaresses en hartfunctie laboranten nauw samen.  
 

Over de functie 
Als hartfunctielaborant verricht je hartfunctie onderzoeken zoals ecg’s, holteronderzoeken, ergometrie 
onderzoeken. Samen met andere medewerkers van de polikliniek cardiologie draag je bij aan de verdere 
ontwikkeling van de polikliniek op het gebied van deskundigheid, professionaliteit en betrouwbaarheid.  

 
Over jou 
Je beschikt over een diploma hartfunctielaborant en ben je bekwaam om hartfunctie onderzoeken 
zelfstandig uit te voeren of je beschikt over een diploma verpleegkundige en ben je bereid een opleiding 
tot hartfunctie laborant te volgen.  
Werken met passie en toewijding is jouw motto! Je bent proactief, stressbestendig en weet adequaat te 
reageren op uiteenlopende situaties die tijdens onderzoeken kunnen ontstaan. Je wordt herkend aan een 
consistent professionele houding en bent hierin een voorbeeld voor je omgeving. Je hebt een flexibele 
instelling met betrekking tot werktijden.  

 

Wat wij bieden 
We bieden een prettige, flexibele werkomgeving, waarin je in grote mate zelfstandig werkzaam bent en 
meedenkt in ontwikkeling en planning en mogelijkheden voor je professionele ontwikkeling. De 
arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuizen. Het salaris wordt ontleend aan FWG 45, 
maximaal € 3.072,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Het ziekenhuis kent, naast de 
arbeidsvoorwaarden uit de CAO Ziekenhuizen, uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder 
verlofsparen. 

 

Meer informatie? 
Inhoudelijke inlichtingen worden verstrekt door Carolien Schürgers, unitmanager poliklinieken, telefoon 
06-28757177 of Tonny Baal, coördinator hartfunctie, telefoonnummer: 0344-676176 

 

Solliciteren 
Heb je interesse? Stuur dan je brief naar personeelsadministratie@zrt.nl. 
Een intrede screening, waarbij een check op diplomas’en referenties plaatsvindt voor medewerkers die in 
de zorg werken, maakt onderdeel uit van het aanname beleid. 
 
 

Meer informatie kun je vinden op onze website www.ziekenhuisrivierenland.nl.  
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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