
Teammanager Medische Technologie 

Omdat jij begrijpt dat topzorg mensenkennis vereist. 

 Ben jij een verbinder in hart en nieren? 

 Lijkt het je tof om te werken aan de nieuwste technologische ontwikkelingen? 

 Én werkt jouw enthousiasme aanstekelijk bij onze collega´s? 

Dan gaan wij graag met jou in gesprek voor de vacature teammanager Medische Technologie! 

De functie 

Als teammanager ga je aan de slag met het team medische Technologie. Een nieuwe én uitdagende 

functie, waarin jij straks nauw samenwerkt met de afdelingsmanager Medische Technologie. Samen 

werken jullie in een team van ongeveer 25 collega´s, waaronder medisch technici, klinisch fysisch 

medewerkers en medisch fotografen. Aan jullie de taak om de komende periode te werken aan een 

nóg betere kwaliteit van onze dienstverlening en aan het versterken van de samenwerking binnen 

ons team. 

Team Medische Technologie… 

…zorgt ervoor dat alle medische apparatuur binnen Franciscus (en dat zijn er veel!) altijd naar 

behoren werkt en/of super snel wordt gerepareerd. Onze eerste prioriteit is het bijdragen aan de 

allerhoogste kwaliteit van zorg binnen Franciscus. 

Jouw uitdaging 

Als teammanager Medische Technologie zorg jij ervoor dat de dagelijkse operatie zo soepel mogelijk 

verloopt. Hoewel we qua systemen nog een stap te maken hebben, maakt jouw frisse blik dat zaken 

in een stroomversnelling komen. Of het nu gaat om werkprocessen of de onderlinge samenwerking, 

jouw energie verbindt! Collega´s kunnen bij jou dan ook terecht om te sparren over vraagstukken en 

projecten, maar natuurlijk ook over hun persoonlijke ontwikkeling. Je stimuleert collega´s om het 

beste uit zichzelf én hun werk te halen! Samen met de afdelingsmanager Medische Technologie vorm 

je straks een gouden duo. Dat klinkt ambitieus en dat is het ook. Maar met de energie en ambitie van 

de afdelingsmanager én die van jou gaan we ervan uit dat het lukt en dat we de komende tijd mooie 

stappen kunnen maken. 

Goed om te weten 

Omdat je aan de slag gaat met ons team, staan er ook een paar belangrijke HR taken op jouw to-do 

lijstje. Zo organiseer je teammeetings, plan je individuele bila´s, maar heb je ook functionerings- en 

ontwikkelgesprekken met collega's. Het helpen groeien van mensen is waar je energie van krijgt, dus 

dit onderdeel van jouw functie is zeker aan jou besteedt! 

Medische Technologie is onderdeel van de afdeling ICMT en dat betekent… 

… dat je aan de slag gaat binnen een dynamisch onderdeel van het ziekenhuis. We werken met de 

zorg aan de nieuwste technologische ontwikkelingen, denk aan: de operatierobot en specifieke 

behandelmethodes. De patiënt en onze collega’s die in de zorg werken staan hierin centraal. Samen 

willen we hen zo goed mogelijk faciliteren. 

Wij vragen 

 energie & enthousiasme!; 

 een hbo diploma richting Bedrijfskunde of soortgelijk; 

 affiniteit met techniek; 

 kennis en ervaring binnen de Medische Technologie? Dan verdien je bonuspunten!; 

 minimaal 3 jaar werkervaring als teammanager: 



 iemand die werkprocessen doorziet en snel schakelt, maar die ook gestructureerd werkt; 

 een frisse, maar kritische blik! Jij wilt vernieuwen en verbeteren; 

 een echte coach die elk teamlid (en dus het hele team) stimuleert om de beste resultaten te 

leveren; 

 een VOG. 

Wij bieden 

Wij begrijpen dat niet alleen onze patiënten, maar ook onze collega’s het beste verdienen! Je wordt 

ingeschaald in FWG 60 (max. €4.798,- bruto per maand) conform cao Ziekenhuizen én we bieden je: 

 een baan in een top(klinisch) ziekenhuis; 

 een jaarcontract met uitzicht op een vast contract; 

 parkeren voor 1,- per dag, maar de tram en metro stoppen ook voor de deur; 

 een extra vergoeding reiskosten (fiscale regeling); 

 kinderdagopvang Fransje Plukkebol, naast Franciscus Gasthuis; 

 een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden, zo kun je sporten met korting, kiezen voor 

extra vakantiedagen of je koopt een nieuwe fiets. 

En wist je dat: 

 Wij jouw duurzame inzetbaarheid heel belangrijk vinden? Doe mee aan onze 

bootcamptrainingen, plan een stoelmassage,  of spar over jouw toekomst met onze 

loopbaanadviseur! 

 De cultuur binnen ons ziekenhuis gericht is op mens en innovatie? En dat we ook snel 

schakelen en korte lijnen heel belangrijk vinden? 

Meer informatie & solliciteren 

Heb je nog vragen over de vacature voor teammanager Medische Technologie? Trek de stoute 

schoenen aan en neem contact op met Sandra van den Heuvel, afdelingsmanager Medische 

Technologie, via telefoonnummer: 010-4617847. Heb je een snelle vraag? Stuur onze recruiter Linda 

Overeijnder een WhatsApp via: 06-57083314. Meer informatie over ons ziekenhuis vind je hier. 

Direct solliciteren? Klik op de groene sollicitatiebutton en stuur ons jouw cv en motivatiebrief. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

https://www.franciscus.nl/over-franciscus/zorg-van-generaties

