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Vind jij het leuk om met een team technici een belangrijke ondersteunende functie in het 
ziekenhuis krachtiger vorm te geven? 

 
Waar ga je werken? 
De afdeling medische technologie omvat een vijftal secties met in totaal ca. 50 medewerkers. De 
afdeling ondersteunt de zorg- en onderzoeksafdelingen van het VUmc door het managen en 
innoveren van de medische apparatuur. Wij ontzorgen onze klanten in deze. Centraal staat het 
borgen van de veiligheid. Het meedenken met en adviseren van de klanten is een tweede belangrijk 
taakgebied. 
 
Jij gaat aan het werk als teamleider van de sectie Medische Techniek. 
Jouw 20 medewerkers hebben specialistische kennis van de apparatuur van specifieke afdelingen. 
Er liggen mooie uitdagingen op het gebied van teamvorming, professionalisering, klantcontact en de 
harmonisatie met locatie AMC. 
 
Wat ga je doen? 
Als teamleider Medische Techniek geef je direct leiding aan je medewerkers. Met hen creëer je  een 
viertal prettig samenwerkende en professionele teams, waar de gewenste resultaten bereikt 
worden. Tevens werk je nauw samen met de andere teamleiders, de staf en het bedrijfsbureau van 
de afdeling. 
 
Je werkzaamheden bestaan o.a. uit: 

- Coachen en begeleiden van medewerkers, borgen van vakbekwaamheid. Stimuleren van een 
goede samenwerking onderling, en met het bedrijfsbureau, de staf, klanten en leveranciers. 

- Organiseren en bewaken van de onderhoudsplanning en -uitvoering. 

- Mede bewaken van de levenscyclus van medische apparatuur en tijdige vervanging. 

- Actief zoeken naar verbetermogelijkheden ter verlaging van kosten en ‘downtime’. 

- Actief in gesprek met zorg- en onderzoeksafdelingen over de dienstverlening, mede op basis van 
managementrapportages. Onderhouden van de relatie met deze klanten. 

- Borging van de uitvoering van wet- en regelgeving zoals het Convenant Medische Technologie. 

- Bijdragen aan het opstellen van de begroting en verantwoording nemen voor de uitgaven. 

- Als lid van het managementteam meedenken over het beleid van de afdeling medische 
technologie in brede zin, en de sectie medische techniek in het bijzonder. 

- Leiden van projecten, adviseren bij investeringen, begeleiden van aanschaf van apparatuur en 
de introductie daarvan. 

 
Wat we van je verwachten. 

- HBO werk-en denkniveau. 

- Enkele jaren ervaring met leidinggeven. 

- Ervaring met medische techniek is een pré, affiniteit met techniek is een must. 
- Frisse blik en energie om aan te pakken 

- Je bent mensgericht èn kwaliteitsgericht en weet de teams te inspireren en te sturen naar de 
gewenste resultaten.  

 
Ben jij onze vrouw/man? Dan komen we graag met je in contact! 



VACATURE 

Wat we je bieden. 

Salarisschaal 10-11: bij een fulltime dienstverband (afhankelijk van opleiding en ervaring. 
Overigens moet de functie opnieuw gewaardeerd worden).  
We bespreken graag de mogelijkheden tijdens een persoonlijk gesprek.  
 
- 8,3% eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag.  
- Je pensioen wordt opgebouwd bij het ABP. VUmc draagt 2/3e deel van deze premie bij. 
- Wij vergoeden 75% van je OV reiskosten. 
- In eerste instantie bieden wij jou een jaarcontract, met uitzicht op een vast dienstverband.  
 
Voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden kijk op onze website. 
 
Een screening kan onderdeel zijn van de selectieprocedure. Het aanvragen van een VOG (Verklaring 
Omtrent Gedrag) is voor iedere nieuwe medewerker verplicht.  
Klik hier voor meer informatie over de screeningsprocedure en of deze op jou van toepassing is. 
 
Bijzonderheden 
Een assessment kan onderdeel van het selectieproces zijn. 
 
De eerste gespreksronde zal zijn op donderdag 17 juni 2021; voor de tweede ronde is dinsdag 22 
juni 2021 a.s. gereserveerd. 
 
Laten we kennismaken 
Voor inhoudelijke informatie kun je terecht bij de heer Günter Fürst, manager medische 
technologie, via telefoonnummer: 020-444 4126. 
Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Christa van der Wel, corporate 
recruiter a.i., via telefoonnummer: 06-41 06 48 60  
 
Je kan tot en met 15 juni a.s. solliciteren.  
 
 

https://www.werkenbijvumc.nl/watwijbieden/'%20target='_blank
https://www.werkenbijvumc.nl/medewerkerscreening/'%20target='_blank

