
                     
 

Technicus in een Ziekenhuis worden? 
 
Medisch Instrumentatie Technicus (32-36 uur) 
 
Jij 
 
… bent een technicus pur sang.  zelf “sleutelen” aan apparatuur is iets dat je altijd erg leuk vindt. 
Daarnaast ben je altijd nieuwsgierig naar nieuwe innovaties en verbetering van de kwaliteit.  
 
Als medisch instrumentatie technicus heb je een breed takenpakket; je onderhoudt bestaande 
apparatuur en begeleidt externe technici die worden ingezet. Naast je technische know how zijn je 
communicatieve eigenschappen daarom extra belangrijk. Je kunt schakelen op verschillende niveaus en 
technische termen vertalen naar gebruikers en beslissers.  
 
Wij 
 
HagaZiekenhuis is een zeer modern ziekenhuis waar je mag werken met de meest moderne apparatuur. 
De Instrumentele Dienst Klinische Fysica is werkzaam op meerdere locaties van het HagaZiekenhuis: 
(Leyweg en Sportlaan). Op de Leyweg is ook het Juliana Kinderziekenhuis gevestigd. Het team is 
verantwoordelijk voor het technisch beheer van de medische apparatuur en zorgt voor de continuïteit en 
de veiligheid bij het gebruik ervan. Op de afdeling werken ongeveer 20 medewerkers.  
 
De afdeling is verdeeld in instrumentatiegroepen. Momenteel is er ruimte in de groep die, vooral, 
beeldvormende apparatuur beheert van de afdelingen Radiologie, Hartcentrum, Maag-, Darm- en 
Leverziekten, Gynaecologie en Urologie. Ook beheren wij hier de apparatuur van de OK, Chirurgie, 
waaronder het Multimedia systeem, en de Dialyse apparatuur.  
 
 

 
 
 
 

https://www.werkenbijhaga.nl/contact/


                     
 
 
Functie eisen 

 MBO / HBO afgerond in een technische richting, bijvoorbeeld elektrotechniek.  

 De ICT - component wordt steeds belangrijker, dus (aanvullende) opleiding en ervaring op dit 
gebied is een pré. 

 Ervaring met beeldvormende techniek is gezien het team een waardevolle bagage.  

 Je bent in bezit van de diploma’s MTA en MTB of bent bereid deze te behalen.  
 
 
Arbeidsvoorwaarden 

 De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Ziekenhuizen. Op basis van ervaring word je 

ingeschaald in FWG  50 of 55, met een maximum salaris van €3.774,– bruto per maand bij 

een fulltime dienstverband (36 uur).  

 Het betreft een dienstverband van 32-36 uur. Incidenteel kan het noodzakelijk zijn om te 
werken in de avonduren of weekenden. 

 Je ontvangt 8% vakantietoeslag, 8,33% eindejaarsuitkering en je bouwt een goed pensioen op 

bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn.  

 Ben je sportief? Bij HagaFit kun je voor maar €8,- netto per maand onbeperkt sporten in onze 

eigen sport- en fitnesszaal in het ziekenhuis.  

 Het HagaZiekenhuis is zowel met de auto als met het OV goed te bereiken: het bus- en 

tramstation Leyenburg ligt op 100 meter afstand.  

 Ook kun je een (elektrische) fiets aanschaffen met fiscaal voordeel. 

 
Solliciteren 
Ben je nu al zo enthousiast dat je gelijk wil solliciteren? Dat kan! Ga vandaag nog naar de vacature 
om te solliciteren. 
 
Meer informatie? 
Wil je meer informatie bel of mail dan met John van der Zalm, Biomedical Engineer of Birgit Tonnisen, 
unithoofd IDKF per mail via j.vdzalm@hagaziekenhuis.nl of  b.tonnisen@hagaziekenhuis.nl  of via: (070) 210 
2765  
 

 
Graag ontvangen we in ieder geval je CV.  

 
Wil je meer documenten of links toevoegen? Dat mag natuurlijk ook. 

 

https://www.werkenbijhaga.nl/arbeidsvoorwaarden/
https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/cao-kenniscentrum/cao/cao-ziekenhuizen-2014-2016
https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/cao-kenniscentrum/cao/salarisschalen-en-andere-getallen/7.1-salarisschalen/7.1-salarisschalen
https://www.pfzw.nl/Paginas/Default.aspx
https://www.photonwebservices.nl/360/sport/index.html
https://www.google.nl/maps/dir/%27%27/@52.0567611,4.254886,15z/data=%214m8%214m7%211m0%211m5%211m1%211s0x47c5b11666042a6d:0x1a2f212c6c670fdf%212m2%211d4.2636408%212d52.0567614
http://9292.nl/?naar=den-haag_els-borst-eilersplein-275
https://www.werkenbijhaga.nl/vacatures/medisch-instrumentatie-technicus-32-36-uur/
mailto:j.vdzalm@hagaziekenhuis.nl
mailto:b.tonnisen@hagaziekenhuis.nl

