Teammanager ICMT Medische Technologie





Kom jij goed tot je recht in een dynamische omgeving?
Staat 'samen' bij jou centraal?
Lijkt het je een uitdaging om onze dagelijkse processen continu te verbeteren?
Ben jij een dienstverlener 'pur sang'?

Dan is de vacature voor teammanager ICMT Medische Technologie iets voor jou!
De functie
Als teammanager ICMT Medische Technologie ligt er een mooie uitdaging op jou te wachten! Samen
met de afdelingsmanager ICMT Medische Technologie geef je leiding aan jullie team bestaande uit 25
collega's. Je houdt je bezig met de organisatie van werkprocessen binnen een deel van de afdeling.
Zo verdeel je de taken en projecten en zie je er op toe dat er volgens richtlijnen en procedures
gewerkt wordt. Daarnaast zorg je ervoor dat je samen met je collega’s, de afdeling naar een nóg
klantvriendelijkere, servicegerichte en innovatieve afdeling tilt.
Een belangrijke rol voor jou is weggelegd in het managen van de dagelijkse operatie. Hierover
rapporteer je aan de afdelingsmanager ICMT Medische Technologie. Je hebt de directe
verantwoording over 15 medisch technici. Ontwikkel- en beoordelingsgesprekken voeren is ook een
onderdeel van je taken. Tegelijkertijd beoordeel je operationele beleidsstukken, ga je in gesprek met
afdelingsmanagers binnen de zorg en met collega’s van de ondersteunende diensten, en neem je
jouw medewerkers mee in vernieuwingen.
Waar ga je werken?
De afdeling Medische Technologie is onderdeel van de afdeling ICMT (Informatie, Communicatie en
Medische Technologie). In totaal werk je met ongeveer 120 professionals. Medische Technologie
heeft een breed takenpakket. Zo begeleiden wij de gehele levenscyclus van onze medische
apparatuur: van aanschaf tot ingebruikname en uiteindelijk ook voor de afvoer. Wij zijn
verantwoordelijk voor preventief en correctief onderhoud, inventarisatie en de registratie van de
verrichte werkzaamheden. Ook participeren wij in vernieuwingstrajecten. Je werkt op beide
ziekenhuislocaties (Rotterdam en Schiedam).
Wij vragen
Een manager die graag wil verbeteren en vernieuwen. Als manager geloof je in een coachende stijl
van leidinggeven, zo laat je jouw team uitblinken en hun eigen verantwoordelijkheden nemen.
Binnen onze organisatie ben je een gesprekspartner, je staat stevig in je schoenen en je bent een
doorzetter.
Én we vragen:






hbo werk- en denkniveau;
met een diploma Medische Techniek A, B en C scoor je bonuspunten;
aantoonbare leidinggevende ervaring;
kennis en ervaring in het werkgebied van de Medische Technologie en het Convenant
Medische Technologie;
je werkt gestructureerd en planmatig.

Wij bieden
Wij begrijpen dat niet alleen onze patiënten, maar ook onze collega’s het beste verdienen! Je wordt
ingeschaald in FWG 60 (max. €4.682,- bruto per maand) conform cao Ziekenhuizen én we bieden je:







een baan in een top(klinisch) ziekenhuis;
een jaarcontract met uitzicht op een vast contract;
parkeren voor 1,- per dag, maar de tram en metro stoppen ook voor de deur;
een extra vergoeding reiskosten (fiscale regeling);
kinderdagopvang (Fransje Plukkebol) voor collega's, naast Franciscus Gasthuis;
een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden, zo kun je sporten met korting, kiezen voor
extra vakantiedagen of je koopt een nieuwe fiets.

En wist je dat:




wij jouw duurzame inzetbaarheid heel belangrijk vinden? Doe mee aan onze
bootcamptrainingen, plan een stoelmassage, of spar over jouw toekomst met onze
loopbaanadviseur!
de cultuur binnen ons ziekenhuis gericht is op mens en innovatie? En dat we ook snel
schakelen en korte lijnen heel belangrijk vinden?

Meer informatie & solliciteren
Heb je nog vragen over de vacature? Trek de 'stoute schoenen' aan en neem contact op met Sandra
van den Heuvel, afdelingsmanager ICMT Medische Technologie, via e-mailadres:
s.heuvel@franciscus.nl. De selectieprocedure volgt na sluiting van de vacature op 9 september 2020.
Meer informatie over ons ziekenhuis vind je hier.
Direct solliciteren? Klik hier en stuur ons jouw cv en motivatiebrief.

