
Op zoek naar afwisseling als gecertificeerd basis hartfunctielaborant? 

Dan is het RKZ op zoek naar jou voor één dag per week! 

 

Gecertificeerd basis hartfunctielaborant 

8 uur (donderdag) 

Nauwkeurig, enthousiast en leergierig 

 

Wat breng jij mee? 

Je bent gecertificeerd basis hartfunctielaborant. Je beschikt over een goed 
observerend vermogen. De patiënt is bij jou in goede handen, omdat je goed de 
situatie van de patiënt kan inschatten en je weet de patiënt gerust te stellen. Je 

kan goed zelfstandig werken en weet wanneer je de hulp van je collega’s of de 
cardioloog moet inschakelen. Je hebt een positieve instelling, bent enthousiast, 

leergierig en nauwkeurig. 

 

Dan kan je dag er zo uit zien! 

Je verricht diverse onderzoeken naar het functioneren van het hart. De 
onderzoeken bestaan voornamelijk uit het afnemen van fietstesten en het maken 

van ECG’s. Je kan deze onderzoeken zelfstandig uitvoeren en beoordelen. 

 

Jouw nieuwe collega’s! 

Je bent werkzaam op de functieafdeling van onze polikliniek Cardiologie. Het 
team bestaat uit zes hartfunctielaboranten en je werkt nauw samen het 

secretariaat, de cardiologen en met de echocardiografisch laboranten. Teamspirit 
is voor ons belangrijk en zo ook diverse bijscholingen. 

 

Wij bieden jou! 

 Inschaling volgens de cao schaal 45 (maximaal €3072,- ) 
 Diverse bijscholingen  

 Eindejaarsuitkering van 8,33% en je bouwt een goed pensioen op bij 
Pensioenfonds Zorg en Welzijn. 

 Meerkeuzesysteem secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals het fietsenplan 
en bruto-netto reiskostenvergoeding. 

 Gratis parkeren nabij het RKZ en het station Beverwijk (en busstation) is 

op 7 minuten loopafstand. 
 Het Rode Kruis Ziekenhuis is een LEAN organisatie. Wij bieden 

verschillende trainingen aan om jou de LEAN methodiek te leren 
toepassen. 

Wij vragen aan jou? 

 Gecertificeerd  basis hartfunctielaborant 

 Goede communicatieve vaardigheden 
 Je kan zelfstandig werken, bent leergierig en hebt een flexibele instelling 

  



Informatie 

Voor meer informatie kun je bellen met Brenda Burger, Afdelingsleider, 
bereikbaar op 0251-264957. 

 

Solliciteren 

Wil je bij ons werken? Vul dan je sollicitatie in via onderstaande link. Wij kijken 

uit naar je reactie.  

https://werkenbijhetrkz.nl/o/hartfunctielaborant-beverwijk [1] 

Deze vacature is intern en extern geplaatst. Bij gelijke geschiktheid hebben re 

integranten en interne kandidaten voorrang.  

 

https://werkenbijhetrkz.nl/o/hartfunctielaborant-beverwijk%20%5b1%5d
https://werkenbijhetrkz.nl/o/hartfunctielaborant-beverwijk%20%5b1%5d

