Ben jij op zoek naar een baan met veel verantwoordelijkheid en flexibiliteit?
Dan willen wij jou heel graag bij ons team!
ZorgSaam Ziekenhuis is op zoek naar een:

Hartkatheterisatie-verpleegkundige /
laborant (i.o)
(Cardiologisch Interventie Centrum Zeeuws Vlaanderen,
28 tot 36 uur per week)
Wat ga je doen
In april 2010 is het cardiologisch interventiecentrum van start gegaan. In het interventiecentrum vinden
allerlei cardiologische onderzoeken en behandelingen plaats. Als fysiologisch laborant zorg je voor de
patiënt en je assisteert de cardioloog bij interventies op de HCK, zoals hartkatheterisaties,
dotterbehandelingen, pacemakerimplantaties en revealimplantaties. Je bewaakt de patiënt bij alle
voorkomende ingrepen, zowel electief als in de acute setting. Intern wordt nauw samen gewerkt met
de overige cardiologische afdelingen en ICU/CCU, extern wordt nauw samengewerkt met Maria
Middelares te Gent met betrekking tot gespecialiseerde cardiologie en hartchirurgie. Jouw werktijden
zijn variabel, jouw werkdagen flexibel. Je bent bereid bereikbaarheidsdiensten te verrichten.

Wat bieden wij






Een dienstverband voor onbepaalde tijd, minimaal 28 uur en maximaal 36 uur per week;
Salaris minimaal € 2.665,- en maximaal € 3.917,- bruto per maand op basis van een 36-urige
werkweek. Inschaling conform cao ziekenhuizen, functiegroep 55 op basis van opleiding en
ervaring;
Een eindejaarsuitkering van 8,33% maakt deel uit van de arbeidsvoorwaarden;
Doorgroei- en opleidingsmogelijkheden, zodat je niet stil blijft staan in jouw ontwikkeling;
Reiskostenvergoeding conform cao met als extra vergoeding de kosten voor reizen via de
Westerscheldetunnel of Liefkenshoektunnel.

Wat vragen wij van jou
 Je bent recent gediplomeerd IC, SEH of CCU verpleegkundige, radiodiagnostisch laborant of






een verpleegkundige met werkervaring op cardiologisch gebied en/of acute zorg. Ook iemand
met de opleiding Bachelor Medische Hulpverlening (BMH) nodigen wij van harte uit te
solliciteren;
Je bent bereid de opleiding tot medewerker acute interventiecardiologie te volgen;
Naast het feit dat jouw werkzaamheden veel verantwoordelijkheid en deskundigheid vereisen,
is het belangrijk dat je een echte teamspeler bent, flexibel en met een klantgerichte houding;
Je reageert adequaat in stresssituaties en bent besluitvaardig en overtuigend in jouw
handelingen. Daarnaast ben je ambitieus in je verder te ontwikkelen binnen je vakgebied en je
kennis op peil te houden;
Je bent woonachtig in een straal van 30 minuten of bereid te verhuizen bij het starten van
bereikbaarheidsdiensten.

Informatie
Wil je meer weten over de functie? Wij nodigen jou van harte uit om een dagje mee te lopen en kennis
te maken met ons team en onze werkzaamheden. Aarzel niet en neem contact op met Jack van de
Schraaf, operationeel leidinggevende via tel 06 10 23 85 67.

Word jij onze nieuwe collega?
Stel jezelf aan ons voor door je CV en motivatie per e-mail te sturen naar solliciteren@zzv.nl o.v.v.
vacaturenummer 2018189.
De vacature wordt tegelijkertijd in- en extern geplaatst, waarbij bij gebleken geschiktheid interne kandidaten een
voorrangspositie hebben ten opzichte van externe kandidaten.

