
Binnen de afdeling Klinische Fysica en Medische Techniek (KFMT) ontstaat er een vacature 
van: 

 
 

Medisch Technicus (m/v) 

36 uur 
  

SJG Weert is een dynamische organisatie die 
zich aanpast aan de uitdagingen van de 
hedendaagse steeds weer aanpast aan de 
uitdagingen van de hedendaagse 
gezondheidszorg. Het kleinschalige ziekenhuis 
kenmerkt zich door korte lijnen en wil op 
professionele wijze verantwoorde, hoogstaande 
zorg leveren. Wij bieden basiszorg in de volle 
breedte binnen de muren van SJG of in 
samenwerking met partners in de regio. De klant 
staat daarbij steeds op de eerste plaats. 

 
 

 
 

met elkaar voor elkaar 
met jou? 

 
 
Onze vacatures vind je ook op: 
www.sjgweert.nl en www.zorgnetlimburg.nl 

De functie  
 Je bent verantwoordelijk voor: 

 Het uitvoeren en begeleiden van diverse onderhouds- 
en reparatiewerkzaamheden aan medisch 
apparatuur.  

 Het leveren van een bijdrage aan aanschaf- en 
implementatietrajecten van nieuwe medisch 
apparatuur, als lid van het multidisciplinaire 
projectteam en eventueel als projectleider. 

 Het adviseren en ondersteunen van gebruikers van 
medische apparatuur. 

 Administratie van alle uitgevoerde werkzaamheden in 
het apparatuur beheerssysteem. 

 Het signaleren van afwijkingen en tekortkomingen in 
onderhoudsschema’s en het maken van 
aanpassingen. 

 Periodiek bespreek je de voortgang van de 
werkzaamheden met de teamleider medische 
techniek. 

 
Wat vragen we  
 Je hebt een technische opleiding in bijvoorbeeld 

medische techniek, elektronica of mechatronica op 
MBO+ / HBO-niveau. 

 Je bezit de INTOP opleiding Medische Technologie 
A/B of bent bereid deze te volgen. 

 Minimaal twee jaar relevante werkervaring is een pre.  

 

 Je bent  collegiaal, proactief, klant- en 
kwaliteitsgericht, communicatief vaardig en 
resultaatgericht.  

 Je bent allround inzetbaar, hebt een brede interesse 
en bent leergierig.  

 Je kunt zowel in teamverband als zelfstandig goed 
uit de voeten.  

 
Organisatie 
De afdeling Klinische Fysica en Medische Techniek is 
een medisch ondersteunende afdeling die valt onder de 
directeur zorg van SJG Weert. KFMT is binnen SJG 
Weert verantwoordelijk voor doelmatigheid, kwaliteit en 
veiligheid met betrekking tot de inzet van medische 
technologie. Vanwege het kleine team zijn alle medisch 
technici allround inzetbaar, waarbij ten aanzien van 
projecten aandachtsgebieden worden gedefinieerd.    
 
Wat bieden we  
Een arbeidsovereenkomst voor de periode van één jaar, 
met uitzicht op onbepaalde tijd. De arbeidsvoorwaarden 
zijn conform de CAO-Ziekenhuizen. 

 
Wil je meer weten? 
Voor meer informatie omtrent deze functie kun je 
contact opnemen met de heer C. Kivits, teamleider 
medische techniek, tel. 0495-572690.  
 

 



 


