
Bij Mercy Ships geloven we dat medische zorg 
voor ieder mens beschikbaar moet zijn. Met ons 
grootste ziekenhuisschip ter wereld, vol profes-
sionele vrijwilligers, maken we door operaties en 
trainingen chirurgische zorg toegankelijk voor de 
allerarmsten. Wij houden van mensen en ieder 
mensenleven is het waard om voor te vechten. Dat 
maakt ons werk betekenisvol en creëert impact. 
We bieden onze vrijwilligers en donateurs de kans 
om hun eigen leven te verrijken door onderdeel te 
zijn van ons verhaal. Met elkaar geven we nieuwe 
hoop en toekomstperspectief aan de mensen die 
we behandelen, zodat ze met zelfvertrouwen weer 
mee kunnen doen in hun eigen leefomgeving. Wij 
geven geloof, hoop en liefde door.

Over Mercy Ships

Medische zorg voor ieder mens

Binnenkort beginnen we met een 
heel speciaal project op ons nieuwe 
schip de Global Mercy in de haven 
van Antwerpen. We hebben een 
team van Medisch Technici  
nodig om ons te helpen met de  
voorbereidingen voor het  
verdubbelen van de chirurgische 
zorg die we in Afrika bieden. 
– Minimale inzet van 4 weken.

Medisch Technicus 
op projectbasis

Over de functie
De Medisch Technicus voor dit project is  
verantwoordelijk voor het klaarmaken voor het 
eerste gebruik van alle medische apparatuur in  
het ziekenhuis, zoals: radiologie, apotheek,  
operatiekamers, steriele voorraadruimtes, intensive 
care units, ruimtes voor simulatietraining, pré- en 
postoperatieve ruimtes, verpleegafdelingen en 
centrale sterilisatie. Dit project zal gericht zijn op 
het installeren van de apparatuur in een nieuwe 
ziekenhuisomgeving. 

Help mee de  

chirurgische zorg 

te verdubbelen!

- vrijwillige functie -



Medische zorg voor ieder mens

•• Je documenteert alle activiteiten in het AIMS  
Biomedische Software (Phoenix Data 
Systems) systeem. 

•• Je los praktische problemen op en gaat om 
met situaties waar slechts beperkte  
standaardisatie bestaat. 

•• Je kunt je vaardigheden toepassen in een  
uitdagende werkomgeving. 

•• Naast standaard testapparatuur is  
gespecialiseerde testapparatuur aanwezig, 
zoals een RIGEL safety analyser, patiënt 
stimulator, oscilloscoop, etc. Instructie wordt 
geboden indien nodig. 

•• Je kunt goed met ander technisch personeel 
samenwerken. 

Jouw bijdrage
•• Je dient tenminste 2 jaar ervaring te hebben 

met de inzet en basisbediening van  
medische apparatuur.

•• We vragen een afgeronde opleiding in de  
Medische Techniek of Medische Elektronica

••	 Recent	gecertificeerde	Medisch	Technici	
worden ook in overweging genomen.

•• Je beschikt over een probleemoplossend  
vermogen.

•• Je bent bekent met Microsoft Word, Excel en  
Outlook.

• • Je hebt een goede beheersing van het Engels
••	 Je	hebt	een	flexibele	instelling	en	kunt	goed	

omgaan met verschillen in taal en cultuur.

Functie-eisen

Medisch Technicus 
op projectbasis - vrijwillige functie -


