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Functie 
Bestuurslid algemeen 
 
 
 
VZI zoekt een:  

Bestuurslid Algemeen (m/v)  
(2-4 uur per week) 

Over VZI 
Vereniging van Ziekenhuis Instrumentatietechnici (VZI) bestaat ruim 40 jaar en kan terugkijken op een 
rijke geschiedenis waarin de basis is gelegd voor het beroep medisch technicus. We hebben dit jaar de 
beroepserkenning gerealiseerd en maken ons als vereniging hard voor de belangen van de medisch 
technici. De VZI wil de kennis van de medisch technici verder te ontwikkelen en de onderlinge contacten 
tussen versterken. De bevoegd- en bekwaamheden van de medisch technici zijn geborgd in het 
kwaliteitsregister. Uitgebreide informatie staat op onze website www.vzi.nl. 

Voor versterking/uitbreiding van het huidige bestuur zijn we op zoek naar een enthousiaste collega.  
 
Wie zoeken we? 
Het huidige bestuur bestaat uit personen, werkzaam in ziekenhuizen en bij bedrijven.  
Ter aanvulling/uitbreiding zoeken wij een collega met kennis van medische technologie en ervaring in de 
gezondheidszorg en werkzaam bij een zorginstelling of bedrijf.  

Je draait binnen het bestuur eerst mee als aspirant-bestuurslid om zo ingewerkt te raken binnen de 
vereniging. Tijdens een eerstvolgende ALV kun je je daarna verkiesbaar stellen voor een bestuursfunctie, 
waarna officiële aanstelling plaatsvindt. 

Binnen het bestuur zijn diverse portefeuilles aanwezig waar, afhankelijk van de interesse, op kan worden 
ingestapt. 

Je taken bestaan onder andere uit: 

• Deelnemen aan maandelijks bestuur overleg 

• Meedenken met beleid en ontwikkeling van de vereniging 

• Ondersteunen van diverse projecten 

Functie-eisen: 

• Communicatieve en commerciële vaardigheden 

• Bestuurlijke ervaring is welkom maar geen pré 

• Ervaring met de branche en medische technologie 

Wie ben jij? 
Je bent bij voorkeur een medisch technicus die zich wil inzetten voor de beroepsgroep, je bent 
enthousiast en hebt ervaring in de medische technologie. 

Vergoeding 
Betreft een onbezoldigde functie, middelen en faciliteiten worden door VZI ter beschikking gesteld. VZI 
kent een declaratieregeling voor uitgaven en reiskosten. 

 

Nadere informatie 
Nadere informatie via Henk Imming, voorzitter (h.imming@vzi.nl) of secretariaat (secretariaat@vzi.nl) 

Reageren! 
Stuur je reactie naar Henk Imming (h.imming@vzi.nl) / voorzitter VZI 
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