
Medisch Instrumentatietechnicus 
 

De afdeling / het specialisme 
Isala is een groot topklinisch ziekenhuis in Zwolle en Meppel (6.521 
medewerkers, 1.116 bedden), waar alles draait om het geven van hoogwaardige 
zorg. In augustus van 2013 hebben we ons nieuwe ziekenhuis in gebruik 
genomen. De organische architectuur van de nieuwbouw creëert een prettig 
klimaat voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Moderne technologie en 
nieuwe logistieke concepten en werkwijzen maken het geheel af.  
 
Voor de afdeling Medisch Technologie zijn wij op zoek naar een medisch 
instrumentatietechnicus voor 36 uur per week. 

De afdeling Medische Technologie vormt samen met Klinische Fysica de RVE 
(Resultaat Verantwoordelijke Eenheid) Zorgtechnologie. Samen zorgen zij voor 
een veilige inzet van medische apparatuur in het zorgproces. Medische 
Technologie is betrokken bij de gehele levenscyclus van apparatuur. Naast 
onderhoud en reparaties is adviseren een belangrijke taak van de afdeling. 
Medische Technologie is opgebouwd uit een zestal teams, ieder met haar eigen 
specialisme. Binnen het team Functieafdelingen en Laboratoria zoeken we nu een 
nieuwe collega, ter vervanging. Het team bestaat momenteel uit zes Fte en heeft 
o.a. apparatuur van de functieafdelingen en de diverse laboratoria als 
aandachtsgebied. 

 De functie 
 Je voert correctief en preventief onderhoud uit aan medische apparatuur. 
Daarnaast begeleid je externe firma’s bij werkzaamheden. Je adviseert bij 
aanschaf, onderhoud en gebruik van medische apparatuur en biedt ondersteuning 
aan gebruikers. Je neemt deel aan afdeling overstijgende en/of multidisciplinaire 
projecten. 
 

Het profiel 
• Een afgeronde MBO- of HBO-opleiding in een technische richting, aangevuld 

met  MTA, MTB en MTC of bent bereid deze te volgen 
• HBO werk- en denkniveau 
• Kennis van elektronica- en ICT-techniek 
• Zelfstandig als in teamverband kunnen werken 
• Communicatief en sociaal vaardig 



• Analytisch, flexibel en stressbestendig 
• Daarnaast zijn verantwoordelijkheidsgevoel, nauwkeurigheid, tact en 

dienstverlening kernwoorden voor deze functie 
• Bereidheid tot het volgen van vakgerichte opleidingen en trainingen 
• Bereidheid tot het draaien van storingsdiensten buiten reguliere werktijden 
• Bereidheid tot wonen in de regio van het ziekenhuis bij een eventuele 

aanstelling voor onbepaalde tijd 

   Het aanbod 
De CAO Ziekenhuizen is van toepassing. De functie is ingedeeld in FWG 50 met 
een huidig maximum salaris van € 3.363,00 bruto per maand afhankelijk van 
leeftijd en ervaring bij een fulltime dienstverband. Daarnaast bieden we een 
eindejaarsuitkering van 8,3% en 8% vakantietoeslag conform CAO. 
 
Het betreft in eerste instantie een aanstelling voor een jaar met uitzicht op een vast 
contract. 

 Informatie 
Nadere informatie kan worden ingewonnen bij Niek Metgod, leidinggevende 
Medische Technologie Specialistische teams, t (038) 424 44 58, of bij Robert de 
Vries, team Functieafdelingen en Laboratoria, t (038) 424 77 50. 

Reageer vóór 25 augustus 2017 uitsluitend via deze link. 
 
  

https://isalawerkt.nl/vacature/46641/solliciteren

