
Medische zorg voor ieder mens

We weten hoe belangrijk het is  
dat medische apparatuur goed  
onderhouden, juist geconfigureerd 
en veilig operationeel is. We geven 
om onze patiënten en bemanning en 
jij kunt ons helpen bij onze missie 
om veilige chirurgische zorg in onze 
gastlanden te geven.

Medisch Technicus 

Over de functie
De Medisch Technicus voert preventief onderhoud 
en reparaties uit aan medische apparatuur op onze 
ziekenhuisschepen en verricht andere  
dienstverlening op aanwijzing van de Senior  
Medisch Technicus. De Medisch Technicus lost 
praktische problemen op en gaat om met situaties 
waarin slechts beperkte standaardisatie bestaat. 

Help mee veilige  

chirurgische zorg 

te geven!

- vrijwillige functie -



•• Je voert diagnostiek, reparaties en  
onderhoud uit aan apparatuur en systemen.

•• Je documenteert alle activiteiten.
•• Je communiceert met ziekenhuispersoneel 

over de status en de juiste bediening van 
apparatuur.

•• Je beschikt over een uitstekend  
probleemoplossend vermogen.

Jouw bijdrage
•• Je beschikt over een technische of  

academische opleiding die voldoende is voor 
deze functie (Medische Techniek of  
Medische Elektronica).

••	 Je	hebt	2	jaar	ervaring	als	gecertificeerd	 
Medisch Technicus.

•• Je hebt een goede mondelinge en  
schriftelijke beheersing van het Engels.

• • Je	hebt	een	flexibele	instelling	en	kunt	goed	
omgaan met de verschillen in taal en cultuur. 

Functie-eisen

Medische zorg voor ieder mens

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 toekomst-
perspectief 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

Medisch Technicus 
- vrijwillige functie -


