
 
 
 
Werken in het Amsterdam UMC, betekend werken in het grootste 
academische ziekenhuis van Nederland!  
 
Voor de medische technologie afdelingen van zowel het VUmc als het 
AMC hebben we op beide locaties één vacature voor een medisch 
technicus met aandachtsgebied: 
 

- Intensive Care en Operatiekamer technologie 
 

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 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. 

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? 

 Salaris: tussen €2.206 - €3.787,-  afhankelijk van werkervaring en 
opleidingsniveau. 

 36-urige  werkweek. 
 Mogelijkheid 4 dagen van 9 uur te werken. 
 Een jaarcontract met uitzicht op een vast contract. 
 Naast een goed basissalaris krijg je onder andere 8,3% 

eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag.  
 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. 

 

Link vacature AMC 

 
https://werkenbij.amsterdamumc.org/nl/vacatures/ondersteunende-
diensten/medisch-technicus-intensive-care 

https://werkenbij.amsterdamumc.org/nl/vacatures/ondersteunende-diensten/medisch-technicus-intensive-care
https://werkenbij.amsterdamumc.org/nl/vacatures/ondersteunende-diensten/medisch-technicus-intensive-care

