
  

 

 
In het kort 
vacaturenummer : F.21.SM.01 

sluitingsdatum : tot en met 14 maart 2021 

 

Instrumentatietechnicus Laboratorium, Leiden  
 

De functie 

Heb jij een technische achtergrond en interesse in laboratorium- en sterilisatieapparatuur? Het team Medische & 

Laboratorium Techniek is ter versterking op zoek naar een enthousiaste en oplossingsgerichte 

instrumentatietechnicus. Word jij onze nieuwe collega? 

 

Je bent verantwoordelijk voor het technische beheer en het onderhoud van onder andere laboratorium- en 

sterilisatie/desinfectieapparatuur en -systemen. Ook ben je betrokken bij de introductie van nieuwe apparatuur en 

bied je ondersteuning aan de gebruikers. Een belangrijk aandachtsgebied binnen deze functie is de 

instandhouding en validatie van apparatuur op onder andere de laboratoria, Centrale Sterilisatiedienst (CSD) en 

de apotheek. Daarnaast ben je, net als de overige instrumentatietechnici, betrokken bij het beheer van de 

overige apparatuur in het LUMC. Al deze werkzaamheden verricht je zowel zelfstandig als in teamverband. 

 

Het profiel 
Je bent een zelfstandige en slagvaardige collega die: 
● beschikt over minimaal een afgeronde technische opleiding op mbo+-niveau in de richting van de 

elektronica/elektrotechniek, werktuigbouwkunde of gelijkwaardig; 
● kennis heeft van ICT-techniek en bekend is met GMP/MDR/ISO 17025; 
● beschikt over goede communicatieve vaardigheden en een klantgerichte houding;  
● leergierig en flexibel is.  

 

Het aanbod 

Je werkt in een dienstverband van 36 uur per week. Ben je een nieuwe medewerker, dan krijg je in eerste 

instantie een arbeidsovereenkomst voor één jaar, met uitzicht op een vast contract. Het salaris is afhankelijk van 

je opleiding en ervaring, en bedraagt maximaal € 3.712,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband (schaal 

8, CAO UMC).  

 

Werken bij het LUMC  
In het Leids Universitair Medisch Centrum werken we continu aan het verbeteren van de patiëntenzorg. Wij 

investeren in baanbrekend, internationaal onderzoek en werken met de nieuwste apparatuur. Samen met onze 

artsen, gespecialiseerde zorgverleners, docenten, wetenschappelijke onderzoekers en ons ondersteunend 



 

personeel streven wij naar de hoogste kwaliteit op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en internationaal 

onderzoek. En hier hebben wij jou bij nodig! Je werkplek is Het Facilitair Bedrijf van het LUMC dat bestaat uit zes 

afdelingen, waaronder Instrumentele Zaken (IZ). Instrumentele Zaken telt ongeveer 45 medewerkers en bestaat 

uit de teams Medische & Laboratorium Techniek, Innovatie & Ontwikkeling, Front & Back Office en Adviesbureau 

Medische Techniek. De afdeling is verantwoordelijk voor de veiligheid en continuïteit van medische apparatuur, 

laboratoriumapparatuur en facilitaire apparatuur in het LUMC. In je functie als instrumentatietechnicus rapporteer 

je aan het hoofd Laboratorium Technologie en werk je nauw samen met collega's binnen en buiten het LUMC. 

Ook onderhoud je contacten met andere ziekenhuizen, bedrijven en de VZI. 
 

Meer informatie 

De uitgebreide vacaturetekst kun je vinden op www.werkenbijhetlumc.nl. Daarnaast kun je contact opnemen met 

René Sloos, hoofd Medische & Laboratorium Techniek, telefoon 071 526 44 24 

 

Solliciteren 

Wil je solliciteren, vul dan uiterlijk 14 maart ons sollicitatieformulier in. Je kunt ook direct solliciteren via 

www.werkenbijhetlumc.nl. 

 


