Projectleider Medische Techniek | 36 uur
Wat ga je doen?
Als Projectleider Medische Techniek voer je projecten uit voor de afdeling Medisch Instrumenteel
Beheer en sporadisch een ander technisch project. Je valt rechtstreeks onder de afdeling Projecten
en Staf, een nieuwe afdeling per 01-01-2022 van het Facilitair Bedrijf van het IJsselland Ziekenhuis.
Je bent verantwoordelijk voor de continuïteit en kwaliteit van projecten. Veelal zijn dit projecten
waarin je de aanschaf en implementatie van medische apparatuur begeleidt. Zowel gepland vanuit
de meerjaren investeringsplanning, als ad hoc wanneer er een apparaat onverhoopt eerder
vervangen moet worden dan gepland.
Je geeft leiding aan multidisciplinaire projectteams, beheert het projectbudget en verzorgt de interne
communicatie over het project. Je stelt projectbeleid en procedures op en onderhoudt deze ook. Je
beheert de aanschafdossiers en maakt overdrachtsdocumenten. Het gewenste projectresultaat
wordt na afronding van het project door jou opgeleverd en overgedragen aan de
lijnverantwoordelijke afdeling binnen het IJsselland Ziekenhuis.
Je onderhoudt contacten met leveranciers en inkooppartner(s). Jij doet de contractonderhandelingen
met leveranciers in samenspraak met de afdeling inkoop. Intern heb jij contact met diverse
stakeholders welke jij van advies voorziet op het gebied van projecten.
Waar ga je werken?
Het IJsselland Ziekenhuis is een algemeen regionaal ziekenhuis met 332 bedden. Het ziekenhuis heeft
een polikliniek in Rotterdam Nesselande, een polikliniek in Krimpen aan den IJssel en sinds 2021 een
polikliniek in Kralingen.
Het IJsselland Ziekenhuis biedt een breed aanbod aan medisch specialistische zorg. Onze focus ligt op
het samen werken aan de best denkbare zorg voor elke patiënt en zijn naasten.
Onze 1780 medewerkers, 151 medisch specialisten en 190 vrijwilligers spannen zich hier elke dag
weer met veel energie en betrokkenheid voor in.
Wat vragen we van jou?
Je beschikt over hbo-werk- en denkniveau. Je hebt specifieke kennis van (lean) projectmanagement,
projectstructuren, medische techniek en zorgprocessen en hebt werkervaring als Projectleider.
Affiniteit met medische techniek/ IT en de inkoopwereld is een vereiste, aangezien dit een groot
onderdeel van jouw werk vormt. Als je kennis hebt van het Convenant Veilige Toepassing Medische
Technologie is dat een enorme pre. Je hebt duurzaamheid hoog in het vaandel staan en weet dit te
vertalen naar projectdoelen.
Je beweegt je soepel in de complexe wereld van techniek en zorg. Je spart met verschillende lagen
uit de organisatie; het ene moment met een medisch technicus, daarna met een arts. Daarnaast zit je
ook met diverse externe stakeholders om de tafel.

We zoeken iemand die zelfstandig, doortastend en flexibel is en goed kan prioriteren.
Klantgerichtheid, aanpakken, oplossen en opleveren zit in ons DNA! Ook in dat van jou?
Wat bieden wij?
Vast contract
Bij het IJsselland vinden we vertrouwen heel belangrijk. Aangezien het om een vaste functie gaat
willen we deze invullen met vaste gezichten. Hier hoort een vast contract bij. Wel zo fijn om
zekerheid te hebben.
Warm welkom
Laten we beginnen met een heel warm welkom! Je krijgt een goede inwerkperiode waarin je 1 vast
aanspreekpunt hebt. Wij bieden jou een afwisselende en veelzijdige functie in een ziekenhuis dat
volop in beweging is. Het IJsselland Ziekenhuis is een relatief klein ziekenhuis met een informele
sfeer.
Persoonlijke ontwikkeling
Je volgt doorlopend cursussen om je kennis up-to-date te houden en als je wilt, kun je opleidingen en
bijscholingen volgen om jouw ambities waar te maken. We hebben een eigen Leerhuis en aan het
eind van dit jaar openen we een geheel nieuw leerplein: een hypermoderne plek met een skills lab,
een mediatheek en een studieruimte om je kennis en vaardigheden te trainen en te toetsen.
We bieden al onze medewerkers GoodHabitz, waardoor je online trainingen kunt doen die aansluiten
op jouw persoonlijke wensen en voorkeuren. Een leven lang leren is bij ons écht mogelijk!
En als kers op de taart hebben wij het interne talentenprogramma PIT waar jij jouw bekende en
onbekende talenten tot hun recht kunt laten komen. Verras jij ons met jouw talenten en word jij ook
PIT’er?
Waardering
Het salaris is conform de cao Ziekenhuizen en is mede afhankelijk van opleiding en ervaring. De
functie is ingeschaald in FWG 55 (tussen de € 2.882,-,- en € 4.227,- bruto per maand o.b.v. 36 uur per
week). De vakantietoeslag is 8,33% en in december krijg je een eindejaarsuitkering van 8,33%.
We hebben diverse aantrekkelijke (aanvullende) arbeidsvoorwaarden zoals een fietsregeling (ook
elektrisch!), korting op bedrijfsfitness, regeling voor privé telefoon, tablet en laptop en pensioen bij
het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Voor een goede werk- en privébalans kun je PLB-uren bijkopen of
juist verkopen voor extra geld.

Bereikbaarheid
We zijn goed bereikbaar met het ov en de auto. Je kunt gratis parkeren in de omgeving en als je op
de fiets komt kun je deze stallen in onze afgesloten fietsenstalling. Als je benieuwd bent hoe collega’s
het werken bij het IJsselland Ziekenhuis ervaren, kijk dan eens op
https://www.ysl.nl/werken-bij-het-ijsselland/collegas-over-het-ijsselland/

Interesse?
Wat fijn! Je kunt online solliciteren door te klikken op de knop “solliciteer direct” via onze website.
Via onderstaande link kom je direct op de juiste pagina:
https://www.werkenbijhetijsselland.nl/vacatures/detail/?tx_pneasyvacancies_vacancies%5Bvacancy
xId%5D=2839113&cHash=4f84c9dcdc675ca21cf332b7c6407e64

Heb je nog inhoudelijke vragen over de functie? Neem dan telefonisch contact op met Michel
Doeleman, Manager Techniek, bereikbaar via telefoonnummer 010-258 5098 of met Hans Bouts,
Manager Facilitair Bedrijf, bereikbaar via telefoonnummer 010-258 5313.
Vragen over de procedure? Onze Recruiters (Elise, Gabrielle en Laura) zijn bereikbaar via 010-258
3440.

