Medisch Instrumentatie Technicus (in
opleiding)
Ben jij een ervaren medisch instrumentatie technicus en toe aan een nieuwe uitdaging? Of
ben je een technicus en wil je je graag specialiseren in de medische techniek? In verband
met de aanstaande pre-pensionering van een collega zijn wij op zoek naar een medisch
instrumentatie technicus. Geïnteresseerd? Lees dan snel verder!
Jouw functie
In de veelzijdige functie van medisch instrumentatie technicus ben je verantwoordelijk voor
het optimaal laten functioneren van de medische apparatuur binnen het ziekenhuis. Je voert
zelfstandig, of in samenwerking met anderen, onderhoud en reparaties uit aan de medische
apparatuur. Daarbij ben je betrokken bij het opstellen en uitvoeren van (preventieve)
onderhoudsprotocollen om de functionaliteit en technische staat van apparatuur te
waarborgen. Voorafgaand en tijdens de aanschaf en ingebruikname van nieuwe apparatuur
ben jij betrokken bij het instrueren en assisteren van gebruikers.
Jouw team
De Medische Instrumentele Dienst (MID) is een onderdeel van het Facilitair Bedrijf. De MID
bestaat uit vier medisch instrumentatie technici, twee medewerkers asset management en
een hoofd MID/asset management.
Wat verwachten we van jou?
Je bent in het bezit van een mbo-niveau 4 diploma richting elektrotechniek. Aanvullend
hierop heb je de opleidingen MTA en MTB behaald of ben je bereid om deze te volgen. Je
beschikt over een klant- en servicegerichte houding, analytisch vermogen en bent
communicatief vaardig. Daarnaast heb je affiniteit met ICT en een groot
verantwoordelijkheidsgevoel. Je bent bereid om bereikbaarheidsdiensten te draaien en deel
te nemen aan het BHV team van het ziekenhuis. Naast enthousiasme voor het vak breng je
ook humor en een positieve instelling mee.
Wat hebben we voor jou?
Zie jij deze functie wel zitten? Dan hebben wij jou het volgende te bieden:
• Een arbeidsovereenkomst voor 32-36 uur per week voor onbepaalde tijd.
• Salaris conform de cao Ziekenhuizen in FWG 45/50 afhankelijk van je ervaring.
• Extra arbeidsvoorwaarden zoals reiskostenvergoeding, bedrijfsfitness, een fietsplan,
eindejaarsuitkering en premiekorting op verzekeringen.
Over Tjongerschans
Wij geloven dat er niets belangrijker is dan een gezond en gelukkig leven. Iedere dag
opnieuw zetten wij ons samen met onze ketenpartners in om een relevante bijdrage te
leveren aan het welzijn van mensen in de regio. Lees onze verhalen en bekijk de film.
Tjongerschans is een regionaal ziekenhuis en verleent zorg aan een verzorgingsgebied van
ruim 100.000 inwoners. Samen met 1.400 collega’s zijn we zichtbaar en onzichtbaar
aanwezig om Tjongerschans een veilige en betrouwbare plek te laten zijn. We zetten in op
een sterke diagnostiek en het bieden van zorg die voor de regio onontbeerlijk is. Het
uitgangspunt daarbij is dat zorg altijd op de juiste plaats en door de juiste zorgverlener wordt
geboden. We leggen verbindingen in de gehele zorgketen en innoveren het zorgproces.

Onze kernwaarden zijn: mensgericht, bevlogen en professioneel verantwoordelijk. Deze
kernwaarden vormen het vertrekpunt voor alles wat we doen in het ziekenhuis. Ze zijn
voelbaar aanwezig door heel Tjongerschans. Onze kernwaarden zijn het kompas voor onze
gastvrijheid en vormen de kern van onze cultuur. Het geeft ons ziekenhuis een vertrouwd en
eigen gezicht.
Interesse?
Via de button ‘solliciteren’ kun je eenvoudig online je motivatie en cv aan ons sturen. Meteen
na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier krijg je per mail een
ontvangstbevestiging met informatie over de sollicitatieprocedure. Screening kan deel
uitmaken van de procedure.
Vragen?
We kunnen ons voorstellen dat je misschien nog vragen hebt. Uiteraard beantwoorden we
die graag! Neem hiervoor contact op met Peter Broekstra, Medisch Instrumentatie
Technicus, via 0513-685 863 of stuur een mail naar peter.broekstra@tjongerschans.nl.
Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met de afdeling Werving
& Selectie via 0513 – 685 130 of stuur een mail naar wervingenselectie@tjongerschans.nl.
De sollicitatiegesprekken zijn gepland op donderdag 9 december.
Omdat veiligheid en vertrouwen belangrijk zijn in ons ziekenhuis, is een Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG) een voorwaarde bij indiensttreding. Uiteraard vergoeden wij de kosten voor
het aanvragen van de VOG.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

