
 Vacature Medisch technicus 

Vacaturenummer 2020-377 

32-36 uur per week 

 

 

Medisch technicus 

Ben jij technisch goed onderlegd? Heb jij minimaal MBO 4 richting elektrotechniek en/of elektronica 
en een afgeronde opleiding medische techniek A en B? Lees dan gauw verder! 

De functie 
Als medisch technicus heb je een heel breed takenpakket. We werken met een relatief kleine groep 
en daardoor zul met de medische techniek in de breedste zin van het woord te maken hebben. Je 
werkt door het hele ziekenhuis en zult dus meer zien dan alleen de werkplaats. Je werkt onder de 
verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd. 
 
Je houdt je o.a. bezig met de volgende werkzaamheden: 
 
• Je onderhoudt en repareert medische apparatuur; 
• Je geeft technische instructies aan de gebruikers van de medische apparatuur; 
• Je monteert en plaatst medische apparatuur; 
• Je inventariseert en vertaalt de wensen van gebruikers naar medisch technische oplossingen; 
• Je neemt deel aan projectgroepen bij de selectie van nieuwe apparatuur en de evaluatie van de 
huidige processen en ICT-vraagstukken. 
 
Je werkt van 8:00 uur tot 16:30 tijdens werkdagen. De vakgroep medische techniek is 24 uur per dag, 
7 dagen per week bereikbaar, waarbij de medewerkers en de coördinator om de beurt een 
consignatiedienst voor de rekening nemen. 

De afdeling 
De afdeling technische zaken is een afdeling die volop in ontwikkeling is. Momenteel bestaat de 
afdeling uit vier vakgroepen met zestien collega’s. Op de afdeling komen alle storingsmeldingen 
binnen en deze worden door jou en je collega’s opgelost. Ook onderhoudt de afdeling de contacten 
met de externe partijen (voor complexe en specialistische storingen), doet preventief onderhoud en 
andere technische handelingen. Samen met jouw collega’s ben je verantwoordelijk voor het gebouw, 
de installaties en het beheer. De afdeling is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 

Wij vragen 
Je bent communicatief goed vaardig en kunt omgaan met de verschillende belangen die er spelen in 
het ziekenhuis. Je durft beslissingen te nemen en neemt initiatief in het oplossen van problemen en 
het aanbrengen van verbeteringen. Je kunt goed zelfstandig werken, bent stressbestendig en werkt 
oplossingsgericht. 
 
Daarnaast voldoe je aan het volgende profiel: 
 
• Je hebt minimaal een afgeronde MBO 4 opleiding elektrotechniek en/of elektronica; 
• Je hebt een afgeronde opleiding medische techniek A en B; 
• Je bent bekend met het convenant Veilige Toepassing van Medische Technologie in de medisch 
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specialistische zorg; 
• Je bent in staat om binnen een half uur bij het ziekenhuis te zijn bij consignatie. 

Wij bieden 
Voor deze functie bieden we jou uiteraard een leuke werkplek in ons team. Je krijgt de ruimte om 
jezelf te ontwikkelen en je kennis uit te breiden. Maar er is meer! Je krijgt van ons: 

• Een jaarcontract met optie op een vast contract; 
• Een salaris conform de Cao Ziekenhuizen, waarbij de functie is ingeschaald in FWG 50 (minimaal € 
2453 en maximaal € 3664 bij een fulltime (36 uur) dienstverband). 

We bieden daarnaast uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een eindejaarsuitkering van 
8,33%, een fiscale uitruilregeling op het gebied van reiskosten, diverse aantrekkelijke collectieve 
verzekeringen en een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden met regelingen op het gebied van 
sport en vrije tijd. 

Sollicitatieprocedure 
Ben je enthousiast geworden en word jij onze nieuwe collega? Dan ontvangen we graag jouw cv en 
motivatie uiterlijk 23 augustus 2020 via deze link. Het nagaan van referenties kan deel uitmaken van 
de sollicitatieprocedure. 

De vacature wordt gelijktijdig in- en extern verspreid. 

Informatie 
Heb je nog vragen over de vacature? Dan kun je contact opnemen met Ulrich Franke, 
afdelingshoofd Technische Zaken. Hij is te bereiken via T 0592-325650. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet prijs opgesteld. 
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