
Medisch Instrumentatie Technicus Instrumentele Dienst  

 

Jouw functie binnen onze afdeling  

Het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) is een onderzoeksziekenhuis waar topzorg voor kankerpatiënten, onderzoek en 

innovatie gecombineerd worden.  Voor de Instrumentele Dienst (ID) van de afdeling Klinische Fysica en Instrumentatie 

Algemeen (KFI-A) zijn we op zoek naar een Medisch Instrumentatietechnicus. Als Medisch instrumentatietechnicus 

maak je deel uit van een team van acht medewerkers: onderhoudscoördinatoren, instrumentatietechnici, 

instrumentmakers en een teamleider en werkt samen met 4 (klinisch) fysici.  

 

KFI-A is verantwoordelijk voor alle medische apparatuur in het AVL met uitzondering van het cluster Radiotherapie. 

De ID is verantwoordelijk voor onderhoud en beheer van (medische) apparatuur en instrumenten van de kliniek en het 

onderzoeksinstituut (NKI). Kenmerkend voor onze werkwijze is het meedenken met de gebruikers, zowel over klinisch 

gebruik als over nieuwe toepassingen. De afdeling heeft een actieve rol in de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe 

technieken, zoals bijvoorbeeld de apparatuur die nodig is voor beeldgestuurde operaties. Je vindt het fijn om de 

handen uit de mouwen te steken om het ziekenhuis draaiende te houden, daarnaast denk je graag mee over nieuwe 

ontwikkelingen in onderzoek en patientenzorg. 

 

Jouw profiel  

Als je wordt uitgedaagd door bovenstaande beschrijving en je herkent je in onderstaande voorwaarden, nodigen we je 

graag uit voor een gesprek. 

• Je beschikt als basis over een technische opleiding medische technologie, elektronica of 

mechatronica en je hebt affiniteit met ICT. 

• Aanvullend heb je tenminste de INTOP opleidingen MT A en MT B afgerond of de bereidheid dit 

binnen afzienbare tijd te doen. 

• Je functioneert minimaal op een MBO+ werk- en denkniveau en je hebt minimaal twee jaar 

werkervaring. 

• Je bent doortastend, communicatief, verbindend, klantgericht en een teamspeler en oog voor 

veiligheid. 

• Je bent accuraat zowel in het praktische werk als administratief. 

Jouw ontwikkelingsmogelijkheden en arbeidsvoorwaarden  

Het AVL is een nog steeds groeiende organisatie waar ruimte is voor talent. Jouw salaris zal, afhankelijk van opleiding 

en ervaring, tussen € 2.066,- en € 3.363,- bruto per maand bedragen op basis van een 36-urige werkweek. Dit is 

conform FWG 45~50 afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast maakt een vaste 13e maand onderdeel uit van de 

secundaire voorwaarden. 

  

Interesse? 

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Arjen Biesterveld, recruiter, te bereiken via 020 512 2897 of 

Paul Raven, Teamleider Instrumentele Dienst via 020 512 1822. 

Sollicitaties worden direct na binnenkomst in behandeling genomen.   

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  

 


