
 
Klinisch automatiseringstechnicus 

 
Locatie VUmc  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben je een ICT-er met affiniteit voor techniek, of een technicus met affiniteit met ICT en zorg jij 

samen met de zorgprofessionals voor optimale functionering van hoog complexe medische 

softwaresystemen? 

Klinisch automatiseringstechnicus 
 

Vragen?Solliciteer direct 
 
Aantal uur: 36 uur per week 

Diensten: Dag diensten 

Specialisme: (Staf) diensten 

Contractvorm: bepaalde tijd met uitzicht op vast 

Salaris: € 3.050 - € 4.200 

Reageer tot en met: 13 december 2021 

 

 

Wat ga je doen? 

Als klinisch automatiseringstechnicus (locatie VUmc) werk je dicht op de zorg en heb je 

dagelijks contact met zorgprofessionals en ICT collega’s. Jouw taak is het om er voor te zorgen 

dat hoog-complexe (medische) softwaresystemen veilig functioneren en worden onderhouden. 

Bij storingen zet je jouw kennis en ervaring in om op zoek te gaan naar oplossingen en je zorgt 

https://werkenbij.amsterdamumc.org/nl/vacatures/ondersteunende-diensten/klinisch-automatiseringstechnicus#description
https://werkenbij.amsterdamumc.org/nl/vacatures/ondersteunende-diensten/klinisch-automatiseringstechnicus#description
https://werkenbij.amsterdamumc.org/nl/vacatures/ondersteunende-diensten/klinisch-automatiseringstechnicus#description
https://werkenbij.amsterdamumc.org/nl/vacatures/ondersteunende-diensten/klinisch-automatiseringstechnicus#description


ervoor dat de patiëntenzorg niet in gevaar komt. Jij bent een belangrijke schakel als het gaat om 

veilige en goede patiëntenzorg! Een greep uit je dagelijkse werkzaamheden: 

 Implementatie en optimalisatie van applicatie- en softwaresystemen, in nauwe samenwerking 

met de gebruikers; 

 Beheren en actueel houden van de software en bewaken van de goede werking hiervan; 

 Uitvoeren van ingangskeuringen en acceptatietesten bij nieuwe apparatuur en toepassingen; 

 Begeleiden/instrueren van gebruikers van applicaties en systemen bij ingebruikname en 

toepassing; 

 Begeleiden van leveranciers bij werkzaamheden; 

 Signaleren van onveilige situaties; 

 Adviseren over buitengebruikstelling/vervanging. 

Vragen over deze functie? 

Carla Noom+31625210185Recruitment Adviseur 

Wat neem je mee? 

 Afgeronde HBO-opleiding op gebied van automatisering, applicaties of techniek; 

 Kennis van medische technologie en de werking ervan in samenhang met de ICT-infrastructuur; 

 Kennis van en ervaring met bedrijfsprocessen en werkwijzen in het informatiedomein MDL of 

patiëntmonitoring is een pré; 

 Prima sociale en communicatieve vaardigheden, en bij crisissituaties blijf je kalm en behoud je 

overzicht; 

 Zelfstandigheid en collegialiteit. Je bent regelmatig alleen op pad, maar er wordt ook van je 

verwacht dat je meedenkt met het team en je collegiaal opstelt; 

 Accuratesse, flexibiliteit en klantgerichtheid. Een dienstverlenende instelling, je denkt pro-actief 

mee met de zorgprofessional, neemt je verantwoordelijkheid en weet je prioriteiten te stellen; 

 Enthousiasme en ambitie; 

 Bereikbaarheidsdienst draaien binnen de groep is onderdeel van het werk. 

Wat bieden we jou? 

 Een jaarcontract met uitzicht op een vast contract. 

 Naast een goed basissalaris krijg je onder andere 8,3% eindejaarsuitkering en 8% 

vakantietoeslag. Bereken hier jouw netto salaris. 

 Gratis en onbeperkt toegang tot onze online leeromgeving GoodHabitz. 

 Pensioenopbouw bij het ABP, waarvan wij 70% van de premie betalen. 

 Vergoeding van 75% van je OV-reiskosten. Kom je liever op de fiets? Dan hebben we een goede 

fietsregeling. 

 Een actieve personeelsvereniging én Jong Amsterdam UMC vereniging, die beide leuke 

(sportieve) activiteiten en evenementen organiseren. 
 

 

 

tel:+31625210185
https://www.vismaraet.nl/bruto-netto-salaris-berekenen/


 
Medisch Instrumentatietechnicus 

 
Locatie VUmc  

 

 

 

 
 

 

 

Als instrumentatietechnicus van Amsterdam UMC, locatie VUmc, ben je verantwoordelijk voor het 

technisch beheer van medische apparatuur. De werkzaamheden zijn zeer uiteenlopend en gevarieerd. 

Een leuke uitdagende baan met veel diversiteit in technologie, werkzaamheden en contacten. 

Medisch Instrumentatietechnicus 

 

Vragen?Solliciteer direct 

Aantal uur: 36 uur per week 
Specialisme: (Staf) diensten 
Contractvorm: bepaalde tijd 
Salaris: € 2.769 - € 3.712 
Reageer tot en met: 6 december 2021 

 

Wat ga je doen? 

Als instrumentatietechnicus van Amsterdam UMC, locatie VUmc, ben je verantwoordelijk voor 

het technisch beheer van medische apparatuur. De werkzaamheden zijn zeer uiteenlopend en 

gevarieerd. Zo ben je het ene moment bezig met het doen van onderhoud en storingen, het andere 
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moment vervul je een adviserende rol richting de zorgafdelingen, neem je deel aan projectmatige 

werkzaamheden, begeleid je een firma of geef je op een afdeling instructie. Je werkzaamheden 

gebeuren steeds in nauw contact met de gebruikers en veelal ook met leveranciers. Hierbij 

bewaak  je ook de financiële kant. 

De medisch instrumentatietechnicus is verantwoordelijk voor de gehele levenscyclus van de 

apparatuur. Mede dankzij jou kunnen gebruikers op een veilige en efficiënte wijze medische 

apparatuur inzetten. 

Je zult werken aan een verscheidenheid van technieken en apparatuur, die veelal een ICT-

component bevatten. Denk bijvoorbeeld aan scopie-apparatuur die op diverse 

ziekenhuisafdelingen gebruikt wordt, oogheelkundige of KNO-units. 

De technicus die we zoeken kan zeer snel schakelen tussen wisselende prioriteiten en kan zich 

staande houden in een dynamische en soms hectische werkomgeving. 

Vanuit kwaliteitsstandpunt en in het kader van het handhaven van de voor medische apparatuur 

geldende wet- en regelgeving is het van groot belang dat je alle uitgevoerde werkzaamheden aan 

de medische apparatuur nauwkeurig registreert in ons apparatuur-beheersysteem Ultimo. 

Vanzelfsprekend krijg je de mogelijkheid om je kennis te verbreden via het volgen van de 

benodigde trainingen en cursussen. 

VUmc en AMC bundelen de krachten en zoeken de samenwerking steeds meer op. Dit betekent 

dat je voor de toekomst op beide locaties werkzaam zou kunnen zijn. 

Kortom, een leuke uitdagende baan met veel diversiteit in technologie, werkzaamheden en 

contacten. 

Vragen over deze functie? 

Chey Edwards+31204445635Recruitment medewerker 

Wat neem je mee? 

Voor het team van ca. 20 technici met diverse aandachtsgebieden zoeken wij een enthousiaste 

collega die breed inzetbaar is op een breed scala aan diagnostische en behandelapparatuur. 

Jij bent sociaal en communicatief zeer vaardig en kan goed met crisissituaties omgaan, je toont 

initiatief, pakt proactief zaken op en durft verantwoordelijkheid te nemen. Je bent in staat om 

jouw eigen werkzaamheden te plannen en bereid om voor jouw collega’s zaken op te pakken. 

 Functie-vereisten: 

 Je hebt een opleiding op MBO+/HBO-niveau (technische richting); 
 je bent in het bezit van de diploma’s INTOP medische technologie A en B, of bereid deze te behalen; 
 Kennis van wet- en regelgeving m.b.t. medische technologie is een pré; 

tel:+31204445635


 je hebt affiniteit met ICT; 
 je neemt deel aan de bereikbaarheidsdienst binnen de groep. 

Als je jezelf hierin herkent en je hebt ervaring in een (elektro)technische onderhouds- en / of 

adviesomgeving en je wilt graag je kennis en ervaring inzetten in een maatschappelijk betrokken 

werkomgeving, komen we graag met je in contact! 

Wat bieden we jou? 

 Salarisschaal 7 of 8, inschaling op basis van opleiding en ervaring:  € 2.422,- tot € 3.280,- euro bruto bij 
een fulltime dienstverband (schaal 7), senior ervaring valt in schaal 8:  € 2.769,- tot € 3.712,- euro bruto 
bij een fulltime dienstverband. 

 Naast een goed basissalaris bieden we onder andere 8,3% eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag. 
Wil jij weten wat je gaat verdienen?  Bereken dan hier jouw netto salaris (onder voorbehoud). 

 Gratis en onbeperkt toegang tot het trainingsaanbod van onze online leeromgeving GoodHabitz. 
 Je pensioen wordt opgebouwd bij het ABP. VUmc draagt 2/3e deel van deze premie bij. 
 Wij vergoeden 75% van je OV reiskosten en bieden daarnaast een fietsregeling. 
 In eerste instantie bieden wij jou een jaarcontract, met uitzicht op een vast dienstverband. 

 

 

https://www.raet.nl/bruto-netto-salaris-berekenen
https://www.werkenbijvumc.nl/kostenvergoeding-reizen-woon-werkverkeer/


 
Medisch Instrumentatie technicus IC 

 
Locatie AMC: 

 

 

 

 

 

Als Medisch Instrumentatietechnicus met aandachtsgebied IC van het Amsterdam UMC locatie AMC ben 

je verantwoordelijk voor het technisch beheer van medische apparatuur. De werkzaamheden zijn zeer 

uiteenlopend en gevarieerd, van onderhoud tot ontwerpen van klinische bewakingssystemen. 

Medisch Instrumentatie technicus IC 

 

Vragen?Solliciteer direct 

Aantal uur: 36 uur per week 
Diensten: Dag diensten 
Specialisme: (Staf) diensten 
Contractvorm: bepaalde tijd met uitzicht op vast 
Salaris: € 2.131 - € 3.712 
Reageer tot en met: 6 december 2021 

 

Wat ga je doen? 

Als Instrumentatie technicus met aandachtsgebied IC ben je onderdeel van het IC/ OK team. Je 

zal hoofdzakelijk werkzaamheden verrichten binnen de intensieve zorgafdelingen zoals de IC 
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volwassenen, kinderen en neonatologie. Naast de intensive zorgafdelingen ondersteun je samen 

met de OK technici deels de OK afdeling. 

De Medisch Instrumentatietechnicus is verantwoordelijk voor de gehele levenscyclus van de 

apparatuur. Dit begint met het technisch vrijgeven van nieuw binnengekomen apparatuur. 

Vervolgens instrueer je de gebruikers in de toepassing van de apparatuur. 

Je verzorgt het periodiek preventief onderhoud en verhelpt storingen tijdens het gebruik op de IC 

en in de operatiekamers. Indien nodig schakel je externe partijen in. 

Tijdens de afstotingsfase adviseer je over de vervanging en aanschaf van apparatuur ook draag je 

bij aan de risico-inventarisatie. 

Doordat het werkgebied zeer gevarieerd is zal je werken aan een verscheidenheid van 

technieken. Op het ene moment los je storingen op aan de "state of the art" operatiekamers, 

waarvan de systemen een groot ICT component bevatten. Op het andere moment werk je aan 

beademingsmachines of patiëntmonitoren. 

De technicus die we zoeken kan zeer snel schakelen tussen wisselende prioriteiten en kan zich 

staande houden in een hectische en stressvolle werkomgeving zoals die van een in bedrijf zijnde 

IC bed of operatie kamer. 

Vanuit kwaliteit standpunt is het van groot belang dat je alle uitgevoerde werkzaamheden aan de 

medische apparatuur nauwkeurig registreert in ons apparatuur beheersysteem `SAP CareCTRL`. 

In deze complexe, apparatuur rijke, 24-uurs zorgomgeving wordt er van de Instrumentatie 

technicus IC/ OK verwacht mee te draaien in een bereikbaarheidsdienst. 

Vragen over deze functie? 

Chey Edwards+31204445635Recruitment medewerker 

Wat neem je mee? 

De technicus die wij zoeken is sociaal en communicatief zeer vaardig en kan met crisissituaties 

omgaan, je pakt proactief zaken op en durft verantwoordelijkheid te nemen. Je bent in staat om 

jouw eigen werkzaamheden te plannen maar kan ook in teamverband goed functioneren. 

Functie vereisten: 

 Relevante opleiding op MBO+/ HBO niveau (technische richting); 
 3 tot 7 jaar relevante werkervaring; 
 INTOP medische techniek A, B en C zijn een pré. 
 Affiniteit hebt met ICT. 

Wat bieden we jou? 

 Een jaarcontract met uitzicht op een vast contract. 
 Naast een goed basissalaris krijg je onder andere 8,3% eindejaarsuitkering en 8% 

vakantietoeslag. Bereken hier jouw netto salaris. 

tel:+31204445635
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 Gratis en onbeperkt toegang tot onze online leeromgeving GoodHabitz. 
 Pensioenopbouw bij het ABP, waarvan wij 70% van de premie betalen. 
 Vergoeding van 75% van je OV-reiskosten. Kom je liever op de fiets? Dan hebben we een goede 

fietsregeling. 
 Een actieve personeelsvereniging én Jong Amsterdam UMC vereniging, die beide leuke (sportieve) 

activiteiten en evenementen organiseren. 

 



 
Medisch Instrumentatie technicus IC 

 
Locatie AMC: 

 

 

 

 

Als instrumentatietechnicus van Amsterdam UMC, locatie AMC, ben je verantwoordelijk voor 

het technisch beheer van laboratorium en/of desinfectie/sterilisatie apparatuur. De 

werkzaamheden zijn zeer uiteenlopend en gevarieerd.  

 

Solliciteer direct 

Aantal uur: 36 uur per week 
Diensten: Dag diensten 
Specialisme: (Staf) diensten 
Contractvorm: bepaalde tijd met uitzicht op vast 
Salaris: € 2.422 - € 3.280 
Reageer tot en met: 30 december 2021 

Wat ga je doen 

Als instrumentatietechnicus van Amsterdam UMC, locatie AMC, ben je verantwoordelijk voor het 
technisch beheer van laboratorium en/of desinfectie/sterilisatie apparatuur. De werkzaamheden zijn 
zeer uiteenlopend en gevarieerd. Zo ben je het ene moment bezig met het doen van onderhoud en 
storingen, het andere moment vervul je een adviserende rol richting de onze interne klant, neem je deel 
aan projectmatige werkzaamheden, begeleid je een firma of geef je op een afdeling instructie. Je 

https://werkenbij.amsterdamumc.org/nl/vacatures/ondersteunende-diensten/medisch-instrumentatie-technicus-ic/sollicitatie


werkzaamheden gebeuren steeds in nauw contact met de gebruikers en veelal ook met leveranciers. 
Hierbij bewaak je ook de financiële kant. 

De laboratorium en desinfectie/sterilisatie technicus is verantwoordelijk voor de gehele levenscyclus van 
de apparatuur. Mede dankzij jou kunnen gebruikers op een veilige en efficiënte wijze laboratorium en 
desinfectie/sterilisatie apparatuur inzetten. Je zult werken aan een verscheidenheid van technieken en 
apparatuur, die veelal meet en regeltechnieken en een ICT-component bevatten. Denk bijvoorbeeld aan 
bewaking en monitorings-apparatuur van fysiologische metingen, desinfectie/sterilisatieapparatuur en 
analytische (robots) laboratoriumapparatuur. De technicus die we zoeken kan zeer snel schakelen 
tussen wisselende prioriteiten en kan zich staande houden in een dynamische en soms hectische 
werkomgeving. 

Vanuit kwaliteitsstandpunten en in het kader van het handhaven van de voor laboratorium en 
desinfectie/sterilisatie apparatuur geldende wet- en regelgeving is het van groot belang dat je alle 
uitgevoerde werkzaamheden aan de apparatuur nauwkeurig registreert in zowel logboeken van onze 
interne klanten als ons apparatuur beheersysteem. 

Vanzelfsprekend krijg je de mogelijkheid om je kennis te verbreden via het volgen van de benodigde 
trainingen en cursussen. VUmc en AMC bundelen de krachten en zoeken de samenwerking steeds meer 
op. Dit betekent dat je in de toekomst op beide locaties werkzaam zou kunnen zijn. 

Kortom, een leuke uitdagende baan met veel diversiteit in technologie, werkzaamheden en contacten. 

Wat neem je mee 

Voor het team van ca. 14 technici met diverse aandachtsgebieden zoeken wij een enthousiaste collega’s 
die breed inzetbaar zijn op een breed scala aan laboratorium apparatuur en/of desinfectie/sterilisatie 
apparatuur. Jij bent sociaal en communicatief zeer vaardig en kan goed met crisissituaties omgaan, je 
toont initiatief, pakt proactief zaken op en durft verantwoordelijkheid te nemen. Je bent in staat om 
jouw eigen werkzaamheden te plannen en bereid om voor jouw collega’s zaken op te pakken. 

 Functie-vereisten: 

 Je hebt een opleiding op MBO (technische richting), heb technische kennis vergelijkbaar met 
een opleiding of heb werkervaring op dit gebied 

 Je hebt affiniteit met meet en regeltechniek en natuurkunde. 
 Het is mogelijk dat je deel gaat nemen aan de bereikbaarheidsdienst binnen de groep. 
 je bent berijd zo nodig tot het volgen van cursussen: 

o Toegepaste elektronica 
o Toegepaste Meet & Regel techniek 
o Onderhoud techniek 
o VCA 
o NEN 3140 

Als je jezelf hierin herkent, leergierig bent en je wilt graag je kennis en ervaring inzetten in een 
maatschappelijk betrokken werkomgeving, dan komen we graag met je in contact! 



Wat bieden we jou 

 Een jaarcontract met uitzicht op een vast contract. 
 Naast een goed basissalaris krijg je onder andere 8,3% eindejaarsuitkering en 8% 

vakantietoeslag. Bereken hier jouw netto salaris. 
 Gratis en onbeperkt toegang tot onze online leeromgeving GoodHabitz. 
 Pensioenopbouw bij het ABP, waarvan wij 70% van de premie betalen. 
 Vergoeding van 75% van je OV-reiskosten. Kom je liever op de fiets? Dan hebben we een goede 

fietsregeling. 
 Een actieve personeelsvereniging én Jong Amsterdam UMC vereniging, die beide leuke 

(sportieve) activiteiten en evenementen organiseren. 

Waar en met wie werk je samen 

De afdeling Servicebureau en Instrumentarium (SBI) omvat een drietal secties, te weten: frontoffice, 
laboratoriumsupport en desinfectie/sterilisatie techniek (ATL) (waar deze functie onder valt) en 
medische technologie (MED), met in totaal ca. 50 medewerkers. De afdeling ondersteunt de zorg- en 
onderzoeksafdelingen van het AMC door het managen en onderhouden van de laboratorium, 
desinfectie/sterilisatie 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. 
Laboratorium apparatuur en desinfectie/sterilisatie apparatuur is onmisbaar bij de ondersteunende taak 
van de geneeskunde, labotoriumonderzoek, onderwijs en de top-preferente patiëntenzorg binnen 
Amsterdam UMC. 

Interesse in deze functie 

Heb je interesse en wil eerst langskomen? Dat kan altijd! Meld je hiervoor aan bij dhr. E van 
Iperen via e.vaniperen@amsterdamumc.nl, of dhr. Jongh, J. de via j.dejongh@amsterdamumc.nl. Stuur 
dan wel bij de aanmelding direct je CV mee zodat bepaald kan worden of de werkzaamheden aansluiten 
op je opleiding en of werkervaring. 

Heb je nog vragen? Voor inhoudelijke informatie kun je terecht bij Martijn Helderman via 020-
5667000 of m.helderman@amsterdamumc.nl.   
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