
Medisch Klinisch Technicus 
Ben jij de verbindende schakel tussen zorg en technologie? Hou jij je hoofd 

koel bij het oplossen van technische uitdagingen in de zorg? Kom dan bij 

ons werken als Medisch Klinisch Technicus! 

Wat ga je doen? 

Als Medisch Klinisch Technicus bieden wij je een zeer afwisselende en uitdagende baan 

in het ondersteunen van de primaire zorg op het gebied van medische 

technologie. Samen met het team ben jij verantwoordelijk voor het beheer en de 

instandhouding van de verschillende medisch technologische systemen binnen ons 

ziekenhuis. 

Jouw werkzaamheden bestaan uit: 

 Het beheren en bewaken van de stabiliteit, beschikbaarheid, veiligheid, kwaliteit 

en continuïteit van medische technologie.  

 Bevorderen van een veilig en doelmatig gebruik van medische technologie door 

gebruikers. 

 Testen en beoordelen van nieuwe oplossingen en proefplaatsingen van medische 

apparatuur en installaties. 

 Het geven van advies over een tijdig en juiste (her)inzet, vervanging en/of 

aanschaf van medische technologie. 

 Deelnemen aan projecten en leiden van (aanschaf en/of optimalisatie) projecten. 

De afdeling Medische Techniek en Instrumentatie (MTI) bestaat uit 11 collega’s die 

worden aangestuurd door het hoofd MTI. Binnen de afdeling werken we met 

verschillende aandachtsgebieden. Jouw aandachtsgebieden zullen onder andere zijn; 

operatiekamers, endoscopie, diagnostische technieken en klinische ICT. 

De afdeling is onderdeel van het cluster IAMT (Informatisering & 

Automatisering Medische Techniek) welke verder bestaat uit: 

 ICT beheer en support; 

 EPD (elektronisch patiëntendossier); 

 Reporting. 

Binnen deze functie werk je ook regelmatig op onze locatie in Lelystad.  



Wil je kennis maken met de medewerkers van ons ziekenhuis, lees dan hier hun 

verhalen. 

Wat bieden wij jou? 

 Een jaarcontract voor 32 per week met de intentie, bij ongewijzigde 

organisatorische omstandigheden, deze om te zetten naar een contract voor 

onbepaalde tijd. De standplaats is Harderwijk. 

 Afhankelijk van je opleidingsniveau zullen we een opleidingstraject starten. 

 Het salaris is ingedeeld volgens schaal 50 (FWG 3.0) (mits diploma MTB ) en 

bedraagt minimaal € 2.526,00 en maximaal € 3.774,00 per maand op basis 

van 36 uur per week. Daarbij ontvang je 8,33% vakantietoeslag en een 

eindejaarsuitkering van 8,33%. 

 Je bouwt pensioen op bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn. Daarnaast bieden wij 

interessante extra’s, waaronder korting op jouw zorgverzekeringspremie, 

bedrijfsfitness en de MKA (Meer Keuze Arbeidsvoorwaarden) regeling. 

 Via de St Jansdal academie kun je (online) werken aan jouw persoonlijke en 

professionele ontwikkeling. Ook zijn er regelmatig leuke initiatieven, waaronder 

workshops, om jou gezond en vitaal te houden. 

Wat vragen wij van jou? 

 Een afgeronde technische MBO 4 of HBO opleiding; 

 In bezit van Intop MTA, MTB en bij voorkeur MTC. Waar nodig zullen we je verder 

begeleiden en opleiden tot HBO niveau; 

 Bereid om achterwachtdienst te draaien; 

 Beheersing van de Engelse en Duitse taal. 

 Aantoonbare kennis van ICT. 

Als Medisch Klinisch Technicus heb jij de capaciteit om je hoofd koel te houden bij het 

oplossen van technische uitdagingen in de zorg. Je bent een proactieve collega die in 

staat is om met een helikopterview jouw kennis in te zetten bij het vinden van 

oplossingen rondom problemen bij het gebruik en het efficiënt inzetten van de 

technologie in de zorg. Je schakelt makkelijk tussen de werkzaamheden en stelt je 

flexibel op. 

Daarnaast werk je zelfstandig waarbij je ook rekening houdt met het team. Ook ben je 

tactvol in het contact met anderen binnen en buiten de organisatie, kun je goed luisteren 

en bezit je overtuigingskracht. 

https://www.werkenbijstjansdal.nl/portal-over-het-bedrijf/verhalen
https://www.werkenbijstjansdal.nl/portal-over-het-bedrijf/verhalen


 

Ben je enthousiast?  

Solliciteer dan via deze link. Of kijk op werkenbijstjansdal.nl.  

Je kunt jouw sollicitatiebrief richten aan Gerwin Vos, hoofd MTI. Wil je liever eerst meer 

informatie over deze functie dan kun je contact opnemen met Gerwin Vos via 

telefoonnummer 0341- 43 50 56.  

We ontvangen jouw motivatie en CV graag uiterlijk 14 januari 2021. De terugkoppeling 

volgt op maandag 17 januari a.s. De gesprekken worden gepland op vrijdag 21 januari 

a.s. We vragen je voorafgaand aan het gesprek een online persoonlijkheidstest en 

capaciteitentest te maken. Of lees hier meer over de sollicitatieprocedure. 

Het aanvragen van een VOG (verklaring omtrent gedrag) is onderdeel van de 

sollicitatieprocedure voor externe sollicitanten. Bij aanname verzorgen wij de aanvraag 

digitaal. De kosten hiervoor worden vergoed. Het navragen van recente referenties 

kan deel uitmaken van de procedure.  

https://www.werkenbijstjansdal.nl/vacaturebeschrijving-algemeen/medisch-klinisch-technicus
https://www.werkenbijstjansdal.nl/portal-over-het-bedrijf/sollicitatieprocedure
https://www.justis.nl/binaries/brochure-verklaring-omtrent-het-gedrag-(mei-2016)_tcm34-85257.pdf

