
Medisch Technicus 

De functie 

Je verricht preventief onderhoud aan hoogwaardige complexe medische apparatuur, je hebt de 

regie in het oplossen van complexe storingen en repareert defecte medische apparatuur. 

Hiernaast installeer je nieuwe medische apparatuur en coördineer je de realisatie van de 

datakoppelingen. In voorkomende gevallen verleen je de gebruikers ondersteuning bij de 

bediening van de medische systemen en verzorg je klinische lessen. Na het onderhoud en 

reparaties geef je de medische apparatuur technisch vrij voor gebruik. 

De afdeling 

De afdeling Medische Techniek valt onder het Facilitair Zorgbedrijf en bestaat uit zes 

medisch technici die op het 1e-lijns onderhoudsniveau in alle vakgebieden inzetbaar zijn. 

Specialisatie op één of meerdere vakgebieden zorgt ervoor dat de medisch technici zich 

blijven ontwikkelen en dat aan de verwachte dienstverlening  kan worden voldaan. Sinds 

2007 is de Medische Techniek ISO 9001:2015 gecertificeerd. 

 

De medisch technici werken in een prettige sfeer in een hoge mate van zelfstandigheid in een 

hecht team met een hoge professionele grondslag. De belangrijkste taken van de afdeling 

omvatten reparaties en onderhoud van hoogwaardige medische apparatuur en het verlenen van 

technische adviezen en klinische ondersteuning van de gebruikers. 

Profiel 

Wij vragen van jou: 

1. Je beschikt over kennis op HBO niveau, richting elektrotechniek; 

2. Je hebt kennis van de medische technologie en relevante werkervaring; 

3. Kennis van medische informatietechnologie en beeldvormende technieken is een pré; 

4. Verder beschik je over uitstekende communicatieve eigenschappen; 

5. Je bent servicegericht ingesteld en een echte teamspeler; 

6. Bij voorkeur heb je een afgeronde MTA en MTB opleiding en een VZI-certificering. 

Indien je nog niet over het gewenste werk- en denkniveau en werkervaring voldoet nodigen 

we je toch van harte uit om te solliciteren. Je bent dan vanzelfsprekend bereid om de CZO de 

erkende praktijkopleiding voor medisch technicus te gaan volgen. De Medische Techniek gaat 

je dan opleiden tot een zelfstandig functionerende medisch technicus zoals we in het profiel 

hebben beschreven. 

Tenslotte ben je bereid om deel te gaan nemen aan de consignatiedienst van de Medische 

Techniek met een maximale reistijd van één uur. De Medische Techniek beschikt over een 

eigen dienstauto. 



Wij bieden 

1. De arbeidsvoorwaarden waaronder de salariëring zijn volgens CAO ziekenhuizen, 

conform FWG 50. Inschaling vindt plaats op basis van werkervaring met een 

maximum van € 3.664,- bruto per maand op fulltime basis; 

2. Aanstelling vindt in eerste instantie plaats voor de duur van één jaar; 

3. Daarnaast biedt het Flevoziekenhuis een goed pakket aan secundaire 

arbeidsvoorwaarden. 

Solliciteren 

Belangstelling? 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Henk Imming, Hoofd Medische Techniek, 

bereikbaar op 036 – 868 9002. 

 

Solliciteren? 

Wij zien je brief en CV graag tegemoet via onze 

website: https://www.flevoziekenhuis.nl/werken-en-leren onder vermelding van 

vacaturenummer 2021-112. 

Het navragen van referenties,  het overleggen van een “Verklaring omtrent het Gedrag” (VOG) 

en eventueel assessment maken onderdeel uit van de aanstellingsprocedure 

 

 

 

https://www.flevoziekenhuis.nl/werken-en-leren

