
 
 

Vacature Teamleider Instrumentele Dienst (36 uur) 
 
 
Jouw functie binnen onze afdeling 
 
Het Avl is op zoek naar versterking van de afdeling klinische fysica en instrumentatie (KFI-A) 

voor de positie van teamleider instrumentele dienst.  

Het Avl is als oncologisch instituut constant bezig met het implementeren en ontwikkelen van 

nieuwe diagnostische en therapeutische technieken. Voor de ondersteuning hiervan wordt 

een groot beroep gedaan op creatief meedenken door de medische techniek. Als teamleider 

zal je daarom naast het leiding geven aan het team intensief betrokken zijn bij verbouwingen 

en innovaties. Zo staat er een uitbreiding en renovatie van aan aantal OK’s en een ingrijpende 

verbouwing van afdeling beeldvorming op het programma.  

Als teamleider geef je leiding aan acht medewerkers: onderhoudscoördinatoren, 

instrumentatietechnici en instrumentmakers. De teamleider maakt deel uit van de staf van KFI-

A (samen met drie klinisch fysici waaronder het hoofd van de afdeling en de MR fysicus). 

KFI-A is verantwoordelijk voor alle medische apparatuur in het AVL met uitzondering van de 

Radiotherapie. Samen met het hoofd KFI-A ben je verantwoordelijk voor het borgen van het 

Convenant Medische Technologie en van de protocollen van de ID op dit terrein. Als lid van de 

staf neem je in nauwe samenwerking met de klinisch fysici deel aan aanschaftrajecten en de al 

eerder genoemde nieuw(ver)bouwprojecten. 

Kenmerkend voor onze werkwijze is het meedenken met de gebruikers zowel over klinisch 

gebruik als over nieuwe toepassingen. De teamleider motiveert en inspireert het ID team, 

werkt waar nodig mee en vervult daarmee een spilfunctie bij het onderhouden van contacten 

met afdelingen, gebruikers, leveranciers en servicediensten. 

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 over een relevante technische opleiding en je functioneert op een HBO+ 
werk- en denkniveau. 

• Aantoonbaar brede inhoudelijke kennis van de Medische Technologie en affiniteit 
met het werkterrein van de instrumentmakerij. 

• Kennis van relevante richtlijnen, wet- en regelgeving. 
• Leidinggevende ervaring in het sturen en coachen van een team. 
• Accuraat en ervaring met het beheer van financiële middelen. 
• Je hebt een goed ontwikkeld analytisch, creatief en probleemoplossend vermogen. 
 
 
 



 
 

• Je bent een teamspeler en werkt en denkt afdeling overstijgend en vertaalt op 
deze manier de organisatiedoelstellingen naar jouw afdeling en team. 

• Je bent proactief en beschikt over goede contactuele eigenschappen, 
gecombineerd met een zakelijke instelling. 

 

jouw ontwikkelingsmogelijkheden en arbeidsvoorwaarden 
 
Wij staan open voor initiatieven die bijdragen aan jouw professionele ontwikkeling en die van 
onze afdeling ondersteunen. Daarnaast kun je rekenen op een uitstekend 
arbeidsvoorwaardenpakket. De basis voor jouw arbeidsvoorwaarden is conform de CAO 
ziekenhuizen. Jouw salaris zal, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 4.378,- bruto 
per maand bedragen op basis van een 36-urige werkweek. Dit is conform FWG 55-60. 
Daarnaast maakt de vakantiebijslag van 8,33% én een vaste eindejaarsuitkering van 8,33% 
onderdeel uit van de secundaire voorwaarden. 
 
Wil je meer weten? 
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Michiel Sinaasappel Hoofd KFI-A, 
telefoon: 020 512 1519, email: m.sinaasappel@nki.nl. 
 
U kunt direct solliciteren op deze vacature door op deze link te klikken. 
 
Deze vacature staat uit tot en met zondag 29 april 2018. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

mailto:m.sinaasappel@nki.nl
https://www.connexys.nl/avlpublic/run/register$.startup?z_f_taal=1&z_kan_advertentie_id=26301

