
 

 

Hartfunctielaborant specialisatie echo (24-36 uur) 

 

Heb jij affiniteit met de zorgbranche en wil jij onderdeel uitmaken van de 

innovatieve wereld van de Cardiologie- Cardiothoracale Chirurgie? Sluit 

je dan binnen ons team aan als hartfunctielaborant, specialisatie echo. 

 

JOUW functie 

Als hartfunctielaborant binnen Amphia: 

 Lever je een bijdrage aan de reguliere diagnostiek van de patiënt op 

het gebied van cardiologie en cardiochirurgie door het uitvoeren van 

hartfunctie onderzoeken; 

 Maak je en interpreteer je een echo van het hart; 

 

JOUW werkomgeving 

Het Hartcentrum van Amphia heeft een regionale functie voor Zuid-West 

Nederland voor de Cardiochirurgie en interventiecardiologie. Hierdoor wordt er 

veel hoog complexe cardiologische zorg verleend. Het Hartcentrum bestaat uit 

de polikliniek cardiologie, hartfunctieafdeling, hartcatheterisatiekamers, CCU, 

Eerste Hart Hulp, een dagbehandeling/short stay afdeling en drie 

verpleegafdelingen met telemetrische bewaking. Amphia heeft een A-opleiding 

Cardiologie en werkt nauw samen met de opleidingsklinieken binnen de 

Opleidings- en Onderwijsregio Zuid-West Nederland. 

 

Amphia als JOUW werkgever 

Werken bij Amphia betekent werken in hét topklinisch ziekenhuis van de mooie 

stad Breda. Wij bieden je een vast contract. Daarnaast heeft Amphia 

aantrekkelijke primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden: 

 Een marktconform salaris;  

 8,3% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering; 

 Mogelijkheid tot de aanschaf van producten (waaronder fiets, laptop, 

mobiel) met belastingvoordeel; 

 Gratis lidmaatschap Cultuur Werkt! 

 Fietsenstallingen met oplaadpunten en fietspompen. En de  

 

 

 

 

 mogelijkheid om je te douchen; 



 

 

 

 

 Collectiviteitskorting op je zorgverzekering; 

 Een online aanbod met allerlei leuke trainingen, activiteiten en 

praktische tips op het gebied van gezondheid en welzijn. 

 

Wie ben JIJ? 

Hebben we een match? Jij bent enthousiast, flexibel en jij toont initiatief. Ook 

kan jij goed samenwerken. Daarnaast: 

 

 Een hbo diploma hartfunctielaborant of de bereidheid tot het binnen 

afzienbare tijd halen hiervan via een erkende HBO opleiding. Indien je 

nog niet over het diploma beschikt, is relevante werkervaring gewenst; 

 Affiniteit met en kennis van relevante pc-applicaties; 

 Klantgerichtheid, goed inlevingsvermogen en integriteit; 

 Goede communicatieve en sociale vaardigheden en in staat om 

feedback te ontvangen en te geven. 

 

Interesse? 

Herken jij jezelf in bovenstaande maar heb je toch nog vragen? Ester 

Verhoeven, meewerkend teamleidinggevende, beantwoordt met plezier jouw 

vragen via 076 595 5699. Liever eerst een kijkje nemen op de afdeling en koffie 

drinken? Dat kan ook! Bel met Ester en plan snel samen een vrijblijvende 

afspraak in. 

 

Direct solliciteren kan natuurlijk ook! Klik op de onderstaande button en stuur je 

cv met motivatie vóór 1 juli 2021. Ben je al in dienst bij Amphia? Solliciteer dan 

via de interne vacaturepagina van Amphia. Via de onderstaande button is dit 

niet mogelijk voor de interne medewerker.  


