
Unithoofd Medische Technologie

Weet jij feilloos de verbinding te leggen tussen de zorg, medische technologie en ICT?
Beschik jij over een coachende en faciliterende leiderschapsstijl en werk je graag op
de inhoud samen met specialisten en zorgprofessionals? Wil jij de patiëntzorg in het
Jeroen Bosch Ziekenhuis vanuit de medische technologie blijven verbeteren? Lees
dan snel verder!

Medische Informatie en Communicatie Technologie (MICT)
De afdeling MICT is een kwalitatief hoogwaardige en professionele afdeling die altijd
streeft naar het behouden én verbeteren van de kwaliteit en patiëntveiligheid. Het
Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) heeft de beschikbaarheid, ontwikkeling en veiligheid
van medische apparatuur en ICT-middelen hoog in het vaandel staan. De afdeling
MICT draagt bij aan het gezondheidswelzijn van de inwoners van Den Bosch en
omstreken door innovatie en vernieuwing te faciliteren en door veilige, effectieve en
geïntegreerde voorzieningen op gebied van Zorgtechnologie te beheren. Kort gezegd:
“Zorg ondersteunen met Zorgtechnologie”.

De afdeling MICT bestaat uit ongeveer 130 FTE professionals die nauw samenwerken
op het gebied van ICT, functioneel beheer en medische technologie. De afdeling wordt
aangestuurd door een eindverantwoordelijk manager MICT. Het operationele deel van
de afdeling bestaat uit drie units op de domeinen functioneel beheer, ICT (incl.
servicedesk) en medische technologie. Elk van deze drie units wordt aangestuurd door
een unithoofd. Binnen het management team van MICT legt elk unithoofd financieel en
inhoudelijk verantwoording af over zijn unit, maar is ook elk unithoofd verantwoordelijk
voor de kruisbestuiving tussen de units zodat de zorg vanuit één MICT ondersteund
wordt.
 

Unit medische technologie
De unit medische technologie is een taakvolwassen unit die met een hoge mate van
zelfstandigheid medisch technologische diensten verleent aan het ziekenhuis. De unit
bestaat uit 2 technisch adviseurs en 15 medisch technologen/technici die op het
gebied van beheer werken in 7 verschillende teams met specifieke
aandachtsgebieden. Doordat de meeste technologen in twee teams werken wordt de
onderlinge uitwisseling geborgd. De technisch adviseurs coördineren de teams
operationeel en inhoudelijk. Bovendien opereren de medewerkers in MICT-brede
samenwerkingen en projecten. Naast de operationele medische technologie zijn er
binnen MICT 3 medisch technoloog adviseurs en 3 klinisch fysici werkzaam. Deze
groep zorgt samen met het unithoofd voor de tactisch inhoudelijke aansturing op het
domein van de medische technologie, maar ook op de domein overstijgende
vraagstukken.

Wat ga je doen?
De medisch-technologische infrastructuur die onder jouw leiding wordt beheerd bestaat
uit ruim 10.000 geregistreerde apparaten; van bloeddrukmeters tot een operatierobot.
Als unithoofd medische technologie ben je in control voor het volledige beheer van de
medisch-technologische infrastructuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Een groot
deel van deze apparatuur staat niet meer op zich, maar is via ICT structuren
verbonden met andere systemen. Vanuit jouw rol verbind je medische technologie met
de twee andere domeinen binnen de afdeling MICT: Functioneel Beheer en ICT. Je
begrijpt het steeds groeiende belang van de ICT componenten binnen de medische
technologie.
 
Als unithoofd bepaal je samen met de vakgroep klinische fysica de inhoudelijke koers
voor de unit medische technologie. Je bent dan ook continu op de hoogte van de
(landelijke) ontwikkelingen op het gebied van medische technologie.
 
Als leidinggevende van de unit weet je wat er speelt binnen de verschillende subteams
medische technologie. Je respecteert de medewerkers in de unit als inhoudelijk
gesprekspartner en je bevordert de ontwikkeling van zowel de individuen als de teams.
Je stuurt op de uitvoering van preventief onderhoud, correctief onderhoud,
projectwerkzaamheden en gebruikersvragen. Namens de unit ben je lid van het
managementteam MICT.
 
Je bent als unithoofd medische technologie budgetverantwoordelijk voor het
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exploitatiebudget medische technologie: materiaalkosten, contracten en personeel.
Daarbij maak je telkens de afweging welk onderhoud MICT zelf uitvoert en welk
onderhoud bij een externe partij wordt belegd. Je bent tevens een belangrijk adviseur
bij het doen van investeringen. Het investeringsbudget is bij de klinisch fysici belegd,
maar de daaruit vloeiende exploitatiekosten maken dat investeringen en exploitatie niet
los van elkaar beschouwd kunnen worden.
 
Binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis ben je het escalatiekanaal voor (managers in) de
zorg, op het moment dat de ondersteuning vanuit jouw team niet loopt zoals verwacht.
Dit geldt zowel voor interne escalaties als voor escalaties naar leveranciers.
 

Wat vragen wij van jou?
Je hebt aantoonbare managementervaring binnen zorgorganisaties, bij voorkeur als
leidinggevende van een afdeling medische technologie in een ziekenhuis. Je hebt
ervaring met inhoudelijke sturing door specialisten, zoals de klinisch fysicus. Je begrijpt
de rol van de klinisch fysicus in de inhoudelijke sturing aan de medewerkers en
faciliteert deze. Tot slot zoeken we bij voorkeur een kandidaat met een afgeronde
academische opleiding.
 
Je beschikt over uitstekende leidinggevende capaciteiten en bent een coachend en
faciliterend leidinggevende. Je weet de collega’s in hun kracht te zetten en faciliteert
hen om zich verder te ontwikkelen. Als leidinggevende kun je vraagstukken binnen de
unit en binnen MICT op een strategisch/abstract niveau benaderen. Hierbij kun je
gemakkelijk schakelen tussen de medewerkers in je team en het management team.
 
Je beschikt over uitstekende communicatieve en verbindende vaardigheden en je bent
een gesprekspartner op tactisch en strategisch niveau. Je hebt een natuurlijke
motivatie om over inhoudelijke disciplines heen te verbinden, zowel binnen als buiten
de afdeling.
 

Wat bieden wij jou?
Als unithoofd medische technologie werk je in een vooruitstrevende
ziekenhuisorganisatie met volop nieuwe, technologische ontwikkelingen. De afdeling
MICT is een plezierige en technisch uitdagende werkomgeving waar de professionals
volop in hun kracht worden gezet. Als leidinggevende op deze afdeling ben je een
kartrekker als het gaat om de toekomst van de afdeling en specifiek de ontwikkeling
van de medische technologie. Je komt terecht in een omgeving waar rekening
gehouden wordt met jouw wensen en waar je de kans krijgt om je verder te
ontwikkelen op persoonlijk en vakinhoudelijk vlak.
 
Salarisinschaling vindt plaats in functiegroep 65 (minimaal € 3.664,- en maximaal €
5.504,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband). De arbeidsvoorwaarden zijn
conform de CAO Ziekenhuizen. Duurzaamheid vindt het JBZ belangrijk en daarom
vergoeden wij ruim woon-werkverkeer indien je reist met het openbaar vervoer of de
fiets.

Interesse in deze vacature?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met dhr. ir. Dennis
Hulsen, klinisch fysicus en waarnemend unithoofd via telefoonnummer 073-5338533.
Heb je vragen m.b.t. de sollicitatieprocedure, bel dan tijdens kantoortijden met de
afdeling werving & selectie op telefoonnummer 073-553 8675 of stuur een WhatsApp-
bericht naar 06-83190674.

Je cv en motivatiebrief kun je tot en met zondag 6 september 2020 versturen via het
online sollicitatieformulier. De selectiegesprekken vinden plaats in de week van 21
en/of 28 september 2020. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de
selectieprocedure.

Deze vacature is gelijktijdig intern en extern geplaatst. Bij gelijke geschiktheid hebben
interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

Het overleggen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is onderdeel van de
sollicitatieprocedure.

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een topklinisch ziekenhuis met 640 bedden en ruim
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4.000 medewerkers. We staan voor Positieve Gezondheid. Alles wat we doen, is er op
gericht het gezondheidswelzijn van de mensen om ons heen te verhogen. Onze
medewerkers spelen daarbij uiteraard een zeer belangrijke rol. Meer informatie over de
strategische koers van het Jeroen Bosch Ziekenhuis vind je in het JBZ Magazine. 
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