
Medisch Instrumentatietechnicus 

 

Wij zijn op zoek naar een Medisch Instrumentatietechnicus, wil jij werken in een betekenisvolle werkomgeving? Wil jij je 

inzetten voor het gebruik van en het onderhoud aan alle medische apparatuur? En lijkt het je interessant om betrokken te 

worden bij de introductie van nieuwe medische apparatuur? Lees dan verder en kom te weten wat jij voor ons ziekenhuis 

kunt betekenen! 

 

Bedrijfsinformatie 

Zorg is aandacht. In HMC kijken we met en door de ogen van de patiënt. We helpen iedere patiënt op de 

manier die bij hem of haar past. Innovatie, gastvrijheid en samenwerking dragen bij aan het realiseren van 

onze missie. 

 

We zijn hét stadsziekenhuis voor de Haagse regio, met een compleet zorgaanbod. Als topklinisch 

opleidingsziekenhuis heeft HMC vele expertises in huis en we bieden in verschillende centra en 

samenwerkingen gespecialiseerde zorg aan. Onze speerpunten zijn ons Traumacentrum en Neurocentrum. In 

ons HMC Kankercentrum bieden we topklinische kankerzorg. 

 

Meer informatie over HMC vind je op www.haaglandenmc.nl. 

 

Functieomschrijving 

De sector Beheer & Onderhoud, onderdeel van het cluster Service en Huisvesting, draagt onder andere zorg 

voor het vlekkeloos verloop van veel technische voorzieningen. Binnen deze sector hebben wij op onze drie 

locaties een zelfstandig functionerende afdeling Medische Instrumentatie. De afdeling is verantwoordelijk 

voor het onderhoud en reparatie van de medische instrumentatie en apparatuur. 

 

Als medisch instrumentatietechnicus geef je, door middel van productvergelijking en testen op specificaties, 

technisch advies bij de aanschaf van medische apparatuur en systemen. Je draagt bij aan de introductie van 

nieuwe apparatuur, materialen, hulpmiddelen en methoden binnen de toegewezen aandachtsgebieden. Je 

komt daarbij in contact met artsen, zorgmanagers, gebruikers en patiënten. Je verricht onderhoud aan, 

repareert, inspecteert, keurt en kalibreert medische apparatuur en systemen. 

 

Daarnaast draag jij zorg voor het begeleiden van externe partijen bij het verrichten van eerdere genoemde 

werkzaamheden. Je geeft instructies aan gebruikers bij toepassing van medische apparatuur en 

computersystemen en ziet toe op naleving van bedienings- en veiligheidsvoorschriften. Je standplaats is in 

overleg en werkt diensten volgens rooster tussen 07:00 en 17:00. 

 

Functie-eisen 

 Je hebt een opleiding afgerond op mbo-niveau in de richting van medische technologie, 

elektronica, fijnmechanica of technicus engineering, aangevuld met medische techniek A en B 

 Je hebt ervaring en/of affiniteit met medische apparatuur die wordt ingezet voor de 

behandeling en diagnostiek van patiënten 

 Je bent vertrouwd met het werken volgens (onderhouds)protocollen en in staat 

zelfstandig protocollen op te stellen 

 Je beschikt over een kritische blik en een oplossingsgerichte houding 

 Je bent stressbestendig en kunt omgaan met drukke situaties 

http://www.haaglandenmc.nl/


 Je bent in staat om zelfstandig te werken en in teamverband te werken, je bent flexibel ten aanzien 

van het overnemen van werkzaamheden bij ziekte en verlof van collega’s 

 Je bent in staat om de patiëntveiligheid te borgen en altijd voorop te stellen 

 Je bent in staat instructies te kunnen geven over de werking van technische apparatuur aan 

zorgpersoneel 

Kom je bij ons werken? Dan vragen wij om een VOG (verklaring omtrent gedrag). 

 

Arbeidsvoorwaarden 

 Een jaarcontract op basis van 24-36 uur per week, met de intentie dit om te zetten naar onbepaalde 

tijd 

 Je gaat, op basis van 36 uur, een salaris verdienen van maximaal €3.922,- bruto per maand (FWG50) 

 Je komt te werken in het eerste ziekenhuis in de Haagse regio met de certificering Top 

Employer (2019/2020) 

 Voor ambitieuze zorgprofessionals onder ons heeft HMC interessante ontwikkeltrajecten. Bekijk hier 

onze loopbaanpaden 

 Pensioenopbouw bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn, 8,33% vakantietoeslag en 8,33% 

eindejaarsuitkering  

 Interessante extra's, zoals: korting op het aanschaffen van een nieuwe fiets, mobiele telefoon, tablet 

of laptop en studiekostenvergoeding. Korting bij je sportschool, op je verzekeringspremie, voor 

kinderopvang in de buurt 

 We zijn als werkgever mantelzorgvriendelijk en bieden goede voorwaarden hiervoor. Daarnaast bieden 

we vanuit onze HR afdeling vele initiatieven om jou gezond en vitaal te houden. Bekijk hier de folder 

 Overige arbeidsvoorwaarden conform CAO Ziekenhuizen 

 

Contactinfo 

Geef jij je carrière een plus? Solliciteer dan uiterlijk, 14 augustus 2022, via de sollicitatiebutton.  

  

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Rob van der Welle (Afdelingsmanager Medische 

Instrumentatie), via: 088 979 27 14. 
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