
                                                                                                        
 

Medisch technicus 
 
Elke dag is anders en je komt telkens nieuwe uitdagingen tegen. Zo ben je, als Medisch Technicus in het 
St. Antonius Ziekenhuis, het ene moment bezig met onderhoud aan apparaten en het volgende moment 
wordt je misschien opgeroepen een technische storing te verhelpen. Samen met je collega’s zorg je voor 
de juiste wijze van inzet van medische technologie bij onderzoek en behandeling van de patiënt. Een 
mooie baan voor 32 – 36 uur waarin je niet alleen vakinhoudelijk uitgedaagd wordt maar ook , als je 
starter bent, goed wordt begeleid. 
 
 
Wat ga je doen?  
Samen met je collega’s van de afdeling Klinische Fysica en Instrumentatie ben je verantwoordelijk voor 
het goed functioneren van medische apparatuur die binnen het ziekenhuis gebruikt wordt. In je werk heb 
je veel contact met gebruikers en ondersteun je hen bij de inzet van medische technologie in de breedste 
zin van het woord. Je denkt mee hoe je op creatieve wijze de technologische wensen van de gebruikers 
kunt vervullen. Een bereikbaarheidsdienst buiten kantoortijden is onderdeel van deze functie. Jij als 
medisch technicus weet wat je te doen staat en kan niet gemist worden. Zeker niet bij het: 

 Het direct oplossen van storingen  

 Uitvoeren van preventief onderhoud 

 Het beheren van bijbehorende complexe medische IT omgevingen 

 Adviseren en instrueren van gebruikers 
 
Uitdaging en afwisseling genoeg dus! 
 
Als deze functie nieuw voor je is kan je rekenen op een team ervaren collega’s die je op weg kunnen 
helpen. Samen met jou wordt er een opleidingsplan gemaakt, passend bij jouw opleiding, ervaring, 
competenties en ambities. We bieden je volop de kans om te blijven leren en jezelf verder te ontwikkelen. 

Jij brengt mee 

Het is voor jou geen probleem de juiste prioriteiten te stellen. Je staat stevig in je schoenen, kunt 
zelfstandig opereren, maar bent bovenal een teamspeler. Ook wanneer de werkdruk oploopt blijf je 
flexibel en houd je het hoofd koel om de werkzaamheden in goede banen te leiden. Je kijkt kritisch naar 
je eigen werk en weet waar je verbeterpunten liggen. Je zoekt steeds de samenwerking en denkt actief 
mee hoe we met elkaar ons werk continu kunnen blijven verbeteren.  
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en hebt een flexibele werkhouding, ook t.a.v. het 
werken op meerdere locaties. Vanzelfsprekend heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een 
dienstverlenende instelling.  
 
Daarnaast heb je in ieder geval:  

 Een afgeronde technische mbo-4 of hbo-opleiding met bij voorkeur als specialisatie elektronica  

 De aanvullende opleiding Medische Technologie (A en B) of de bereidheid deze te volgen  

 Ervaring als medisch technicus in een ziekenhuis is een pré maar kandidaten zonder deze 
ervaring worden ook uitgenodigd te solliciteren. 

 
 
St Antonius Ziekenhuis 
 
Samen zorgen voor kwaliteit van leven, daar staan onze 6.000 betrokken medewerkers van het St 
Antonius Ziekenhuis voor. Naast de beste patiëntenzorg staat innovatie en onderzoek centraal. We zijn 
niet voor niets een van de grootste topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. En dat stralen we 
ook graag uit door onze focus te leggen op continue verbetering van onze zorg. Denk aan de nieuwste 
behandeltechnieken en apparatuur. Onze klinische speerpunten zijn hart & vaat, longen en kanker. 
 
 



 
 
Klinische fysica en instrumentatie  
 
Vanuit de eenheid Klinische Fysica en Instrumentatie (KFI) zijn we elke dag bezig de medisch technische 
en klinisch fysische ondersteuning binnen alle poli- en ziekenhuislocaties van het St. Antonius Ziekenhuis 
te leveren.  
Met 35 collega’s adviseert de eenheid bij de aanschaf van medische technologie, begeleidt de introductie 
van nieuwe ontwikkelingen en klinisch wetenschappelijk onderzoek en participeert in de 
beleidsontwikkeling op medisch technologisch gebied. Bij de implementatie van medische technologie 
verlenen we project- en gebruikersondersteuning. Tevens draagt de eenheid de verantwoordelijkheid 
voor het technisch beheer van de medische apparatuur.  
 
Wij bieden jou 
 

 Een prettige informele werksfeer met enthousiaste collega’s die ervoor zorgen dat je je snel thuis 
voelt in ons team  

 Een werkomgeving waar persoonlijke ontwikkeling gestimuleerd wordt 

 We houden graag rekening met jouw persoonlijke wensen. Een werkweek van 4 x 9 uur behoort tot 
de mogelijkheden  

 Het salaris (cao-Ziekenhuizen) valt in FWG 50, maximaal € 3774,-  bruto per maand op basis van 
een 36-urige werkweek. De schaal waarin je wordt ingedeeld is afhankelijk van je opleiding en het 
ervaringsniveau. 

 Je start met een jaarcontract dat, als we beiden positief zijn, wordt omgezet in een vast contract 

 Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13e maand en de mogelijkheid deel 

te nemen aan een fiets-, fitness- of ‘bring your own device’-regeling. 
 

Contact 

Heb je nog vragen over deze functie, dan kun je contact opnemen met Hans van Leersum, teamhoofd 
van het team Acute zorg, via telefoonnummer 088 320 93 50. Hij vertelt je graag meer. 
  
Solliciteren 

Wij ontvangen jouw gemotiveerde sollicitatie en cv graag uiterlijk vrijdag 26 november via de 
sollicitatiebutton. Na de sluitingsdatum hoor je z.s.m. of je wordt uitgenodigd. 

 
Voor vragen over de sollicitatieprocedure kan je contact opnemen met het Recruitment team van 
Antonius@Work: 088 320 86 40.  
 
 

 

 


