
Ben jij onze nieuwe Teamleider Medische Technologie en Techniek (MTT) voor het 

servicecentrum Huisvesting & Techniek (H&T), voor 36 uur per week? Samen bouwen 

wij aan een werkomgeving waarin jij je verder kunt ontwikkelen in jouw vak én mee kunt 

helpen aan onze ambitie om de beste zorggroep van de regio te zijn. 

 

Wat ga je doen als teamleider MTT binnen H&T? 

Het servicecentrum Huisvesting & Techniek houdt zich bezig met de ontwikkeling, het 

beheer en onderhoud van de terreinen, gebouwen, installaties en apparatuur voor heel 

Alrijne. De teamleiders geven leiding aan (sub) afdelingen met als doel het realiseren van 

een optimale dienstverlening op het gebied van civiele techniek en/of medische techniek 

en/of gebouwtechniek en/of huisvesting. Dit zowel kwalitatief als kwantitatief en in 

samenhang met een doelmatige en efficiënte bedrijfsvoering. Een belangrijke focus voor 

de teamleider MTT ligt bij het geven van leiding op bevoegdheid, bekwaamheden, wet- 

en regelgeving en het medisch convenant, zodat zorg – en bedrijfsprocessen binnen de 

gehele organisatie optimaal worden ondersteund en financiële resultaten worden 

behaald. Voor de dagelijkse gang van zaken overleg je vooral met de andere teamleiders 

van de servicecentra en vanuit de zorg. Over de bereikte resultaten leg je 

verantwoording af aan de RVE-manager van H&T. Daarnaast houd je contact met de 

afdeling klinische fysica wegens hun functionele betrokkenheid bij de MTA. Jij gaat;  

- Leidinggeven aan een team van professionals waarbij je de focus hebt op 

verbetering van de kwaliteit, veiligheid en servicegerichtheid zowel binnen- en 

buiten de eigen afdeling;  

- Medewerkers binnen de afdeling stimuleren tot innovatie en verdere verbetering in 

de dienstverlening en de organisatie daarvan; 

- Participeren in beleidsvoorbereiding, -vorming en -uitvoering en draagt zorg voor 

het beheer van mensen, middelen en materialen. Je doet voorstellen met 

betrekking tot een efficiënte en innovatieve inzet van mensen, middelen en 

materialen, waarbij tevens sprake kan zijn van complexe overleg-, onderhandel- of 

adviessituaties. Je bewaakt en bevordert daarbij de toepassing van de regelgeving 

op het gebied van kwaliteit, bedrijfsveiligheid, arbeidsomstandigheden en milieu. 

- De naleving van de kwaliteitsnormen periodiek evalueren en stelt, indien nodig, een 

verbeterplan op voor de afdeling(en). 

- Kan deelnemen aan ziekenhuis brede veranderingstrajecten gericht op innovatie. 

- Zorgen voor borging van de levenscyclus van alle gebouw gebonden installaties, 

(medische) apparaten, hulpmiddelen, materialen en ruimten en ziet toe op 

verantwoord gebruik ervan.  

- Realiseren van de overeengekomen dienstverlening zowel kwantitatief (productie) 

als kwalitatief (klantgerichtheid) met daarbij de veiligheid (medewerkers en 

patiënten) en milieu in acht genomen. 

 

 

 



Als teamleider MTT voldoe je aan de volgende functie-eisen: 

- Je bent hbo opgeleid, bij voorkeur Klinische technologie; 

- Je bent daadkrachtig, communicatief vaardig en het team op stimulerende en 

inspirerende wijze coacht; 

- Je hebt een sterk analytisch vermogen, een politieke sensitiviteit en bent in 

staat om tegenstellingen te overbruggen; 

- Je hebt kennis van de ziekenhuiszorg en bent gefocust op kwaliteit en het 

inrichten en verbeteren van processen. Je beschikt over de juiste 

certificeringen binnen het vakgebied; 

- Sociale vaardigheden zoals tact, motiveren en stimuleren, overtuigingskracht 

en het overbruggen van tegenstellingen zijn nodig bij het geven van leiding; 

- Je stuurt processen op hoofdlijnen en belegt inhoudelijke details bij je technici 

waarbij je je bewust bent van gedifferentieerde kennisniveaus; 

- Je werkt makkelijk samen met collega’s van andere vakgebieden, waaronder 

nauw met de klinisch fysici. 

 

 

Wat hebben wij jou als teamleider MTT te bieden? 

Bij Alrijne zorgen we goed voor mensen, maar ook voor jou. Jouw toekomst staat bij ons 

centraal. We zijn verkozen tot Beste Werkgever 2019-2020 door eigen medewerkers.     
Je mag rekenen op een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden waaronder: 

 Een salaris van maximaal €4.682,00 FWG 60 cao Ziekenhuizen op fulltime basis;  

 Direct een vast contract na een proefperiode van twee maanden;  

 Een vakantietoeslag van 8,33% en een eindejaarsuitkering van 8,33%; 

 Met onze speciale fiscale regeling kun je met veel voordeel mooie producten 

aanschaffen zoals een fiets, laptop, smartphone of Bol.com en Coolblue bonnen.      

 Ruime ontwikkelingsmogelijkheden: we hebben een uitgebreide, gunstige 

opleidingsregeling. Trainingen kun je volgen wanneer je maar wilt via 

GoodHabitz. 

 

Heb je een hbo-zorgachtergrond met belangstelling voor techniek, ook dan kun je 

solliciteren op deze functie.  

Deel jij onze ambitie en wil je eerst meer informatie over deze functie? Neem dan 

contact op met Simke de Jong, via het secretariaat H&T, telefoonnummer 071 

5828139. 

 

Procedure  

De sluitingsdatum voor deze vacature is vrijdag 28 augustus a.s.. De 

sollicitatiegesprekken staan gepland voor de 1e week van september a.s..   

 

 

 


