
INTERNE / EXTERNE VACATURE 

Het LangeLand Ziekenhuis is hét medisch centrum voor de regio Zoetermeer. Patiënten en hun 
naasten kunnen hier vertrouwen op hoogwaardige en betaalbare zorg, dichtbij huis. We hechten 
grote waarde aan onze kernwaarden: betrokken, betrouwbaar, gastvrij, respectvol en deskundig. Zo 
leveren wij onze zorg, van dag tot dag. 
 
Wij lopen graag net een stapje harder dan anderen met persoonlijke aandacht voor onze patiënten. 
Zo voelen zij zich gezien en gehoord, op belangrijke kwetsbare momenten in hun leven.  
 
Dankzij onze kleinere schaal hebben onze medisch specialisten onderling veel contact. Zo leveren we 
zeer goed afgestemde, geïntegreerde zorg op maat.  
 
Daarnaast zijn we enthousiast onderdeel van de RHG, met onze topklinische partners het 
HagaZiekenhuis en Reinier de Graaf Ziekenhuis. 
 
Hoe het is om te werken bij ons kleinschalige ziekenhuis? We kennen elkaar vrijwel allemaal van 
naam of gezicht. En dat maakt samenwerken heel plezierig en vaak zelfs gezellig!  
 
Binnen de afdeling Technische Dienst ontstaat een plaatsingsmogelijkheid voor een 

 
Medewerker Medisch Instrumentele Dienst (MID) 

36 uur per week 
 
De functie 
Als medewerker MID voer je zelfstandig (of met behulp van derden) 1e en 2e lijns reparaties uit, 
modificeer je zeer specialistische medische apparatuur en onderhoud je contact met klanten, zowel 
op technisch- als op gebruikersniveau. Daarnaast begeleid en assisteer je bij bouwkundige projecten 
en aanschaftrajecten. 
 
Taken: 

- Dagelijks onderhoud 
- Verhelpen van storingen 
- Uitvoeren van reparaties 

 
Wij vragen 
-  Diploma MBO elektrotechniek en/of elektronica aangevuld met Medische Techniek A en of B 
-  Kennis van normen, NEN, ISO, Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM´s), ARBO, IEC 60601 
- Minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare rol 
- Woonachting op max. 30 minuten reisafstand in verband met het draaien van 

bereikbaarheidsdiensten volgens rooster. 
 
Daarnaast beschik je over een klant-, en servicegerichte instelling, ben je representatief, 
communicatief en sociaal. En werk je zelfstandig aan de hand van gecalculeerde uren volgens 
gedetailleerde regels en werk instructies. 

 
Wij bieden 
Een informele en open organisatie met korte lijnen, waar eigen inbreng gewaardeerd wordt en we er 
met zijn allen voor gaan!  
 
Arbeidsvoorwaarden zijn conform cao Ziekenhuizen, FWG 50. 
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Meer informatie? 
Neem dan contact op met Ferd Veelenturf, Manager Techniek, via telefoonnummer 079-3462391. 
 
Reageren 
Graag zien we je reactie tegemoet. 
 
Een Verklaring Omtrent Gedrag is een vereiste bij aantreden. 


