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Cardiologie is één van de meest dynamische vakgebieden binnen het Jeroen Bosch 

Ziekenhuis. Die dynamiek vertaalt zich door naar de functieafdeling Cardiologie. Op deze 

afdeling spelen nieuwe ontwikkelingen omtrent zorg en techniek een cruciale rol. We zijn 

continu bezig met de vraag hoe we onze zorg kunnen verbeteren, hierbij gebruik kunnen 

maken van innovaties en (multidisciplinaire) processen beter op elkaar af te stemmen. 

Onze RVE Cardiologie kenmerkt zich door een grote betrokkenheid en gedrevenheid. 

Uiteraard staat de zorg voor onze patiënt voorop. De afdelingen hechten veel waarde aan 

een goed en gedegen opleidingsklimaat en investeren daarom graag in de 

kwaliteitsontwikkeling van hun medewerkers 

  

Voor de RVE Cardiologie zijn wij op zoek naar een enthousiaste hartfunctielaborant die 

net als wij de drive heeft om een bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen binnen dit 

dynamisch vakgebied. Ben jij een gediplomeerd hartfunctielaborant dan is deze functie 

iets voor jou! 

 

Wat ga je doen? 

Als hartfunctielaborant met uitstroom cardio-implantaten voer je zelfstandig 

pacemakercontroles uit en assisteer je de cardioloog bij het implanteren van pacemakers 

op de Hartkatheterisatiekamers. Daarnaast heb je een adviserende rol naar de cardioloog 

en dien je te reageren op vragen vanuit de kliniek m.b.t. cardio-implantaten.  Bovendien 

draag jij bij aan kwaliteitszorg en professionalisering voor de eigen beroepsgroep. 

 

Wat vragen wij van jou? 

Je beschikt over het hbo diploma hartfunctielaborant met de uitstroomvariant cardio-

implantaten en staat ingeschreven bij de SBHFL. Je bent communicatief sterk, beschikt 

over een sterk inlevingsvermogen, staat stevig in je schoenen en durft op te komen voor 

jouw professionele visie en expertise. Je bent een teamplayer met een goed ontwikkeld 

probleemanalytisch vermogen. Verder heb je een positieve houding ten aanzien van 

ontwikkelingen binnen het vakgebied en in de organisatie. Ook ben je staat om tactisch 

te handelen en snel te kunnen schakelen wanneer dat nodig is. Je beheersing van de 

Nederlandse en Engelse taal is voldoende om vakliteratuur te kunnen lezen/begrijpen. 

Daarnaast beschik je over goede computervaardigheden. Tot slot dien je in staat te zijn 

bewust te handelen ten aanzien van aspecten van patiëntveiligheid, die relevant zijn voor 

deze functie. 

 

Neem alvast een kijkje op onze afdeling via onze Instagrampagina; hart.van.jbz 

 

Wat bieden wij? 

Een dienstverband voor onbepaalde tijd in een plezierige werkomgeving en in een 

professioneel en ervaren team. Inschaling vindt plaats conform FWG 55 ( minimaal € 

2.882,- maximaal € 4.227,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek) CAO 

Ziekenhuizen. 

 

Jeroen Bosch Ziekenhuis 

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een topklinisch ziekenhuis met 640 bedden en ruim 4.000 

medewerkers. We staan voor Positieve Gezondheid. Alles wat we doen, is er op gericht 

het gezondheidswelzijn van de mensen om ons heen te verhogen. Onze medewerkers 

spelen daarbij uiteraard een zeer belangrijke rol. Meer informatie over de strategische 



 

 

 

 

koers van het Jeroen Bosch Ziekenhuis vind je in het JBZ Magazine. 

 

Interesse gewekt? 

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Alexander v/d 

Tuuk, coördinator hartfunctieafdeling, via tel: 073 5535245 of Maaike Timmers unithoofd 

hartfunctieafdeling 06-23709978. Voor vragen over de procedure mag je contact 

opnemen met Werving & Selectie, tel: 073- 553 8675. Jouw cv en motivatiebrief kun je 

versturen via het online sollicitatieformulier. 

 

Het overleggen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)  is onderdeel van de 

sollicitatieprocedure. 

Het invullen van een vragenlijst m.b.t. de arbeidsgezondheidskundige screening is 

onderdeel van de sollicitatieprocedure. 

 

Indien wij behoefte hebben aan ondersteuning bij het invullen van onze vacatures, zullen 

wij op eigen initiatief hiervoor contact zoeken met derden. Actief aanbod van diensten 

door derden wordt dan ook niet op prijs gesteld. 

 


