
Vacature: Ervaren Medisch Technicus (midden Nederland) 

Logic Medical is de onafhankelijke partner voor preventief- en correctief onderhoud, alsmede 
ondersteuning en advisering van medische hulpmiddelen. Onze klanten zijn oa ziekenhuizen, 
privéklinieken, verpleeghuizen, ambulancediensten, fysiotherapiepraktijken en leveranciers. Logic 
Medical heeft in Nederland 35 medewerkers. Wij gaan ons team uitbreiden en zoeken een (ervaren) 
Medisch Technicus in midden  Nederland . 
 
Wij zijn met name op zoek naar een technicus om onze kwaliteit dienstverlening naar een hoger 
niveau te brengen en verwachten we de nodige inbreng, om: 

 Onze jong talenten te begeleiden 
 Verbeteren van uitgevoerde werkzaamheden organisatie breed 
 Opzetten van leerprogramma’s in en extern 
 Implementeren/organiseren werkzaamheden bij nieuwe contractklanten 
 Oppakken nieuwe technologieën  

 
Het aanbod: 

 

 Boeiend werk bij diverse opdrachtgevers in een zorg-gerelateerde omgeving 

 Er is aandacht voor professionele en persoonlijke ontwikkeling 

 Een uitdagende functie binnen een enthousiast en gemotiveerd team 

 Een dynamische werkomgeving 

 De hoogte van het salaris is afhankelijk van leeftijd, ervaring en opleiding 

Jouw verantwoordelijkheden 

 Verrichten en organiseren van onderhoud-, en reparatie werkzaamheden op locatie  

 Onderhouden van diverse in- en externe contacten 

 Adviseren | rapporteren m.b.t. de voortgang van werkzaamheden 

 Adviseren, begeleiden, instrueren en | of ondersteunen van (eind)gebruikers | 

collega’s 

 Begeleiden van jonge talenten (trainees) 

Deze functie vereist 

 Afgeronde MBO 4 opleiding op het gebied van Elektronica | Elektrotechniek | 

Mechatronica | Medische Technologie 

 Aangevuld met afgeronde opleiding MTA en MTB 

 Aangevuld met afgeronde opleiding MTC is een pré 

 Minimaal 2 tot 4 jaar aansluitende werkervaring binnen de medische techniek 

 Kennis van |CT ervaring met datamanagement systemen is een pré 

 Kennis van wet-, regelgeving en normeringen 

 In staat om kleine projecten | contracten aan te sturen en te begeleiden 

 Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 

Jouw kwaliteiten  

 Zelfstandig 

 Flexibel  

 Verantwoordelijkheidsgevoel 

 Communicatief sterk 



 Organiserend vermogen 

 Representatief 

 Doorzettingsvermogen 
 

Meer informatie 

 

 Aantal uren in overleg 

 

Reageren op deze vacature kan naar: 

 

 Logic Medical 

Twente Poort Oost 45 

7609 RG Almelo 

 HRM@logicmedical.nl 

 Contactpersoon  

Edwin Braker 

 

Telefoon 0546 486410  
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