
 

Het Erasmus MC, afdeling Medische Technologie, heeft een vacature voor een 

Adviseur Medische Technologie Expertisecentrum 
 
Medische technologie is continu in beweging. Dat maakt ons werk uitdagend. Beweeg jij met ons mee om 
samen de zorg nog slimmer te maken? 
 
36 uur per week 
 
Functie inhoud 
Samen met jouw collega’s van het Expertisecentrum Medische Technologie ondersteun je afdelingen 
ziekenhuis-breed bij het toepassen van medische technologie in het kader van veiligheid, functionaliteit 
en bedrijfsmatigheid. Jouw werkzaamheden bestaan uit onder andere: 
 

 Zorgen dat alle medische hulpmiddelen en techniek voldoen aan de juiste wet- en regelgeving. 

 Technische beoordeling uitvoeren van medische hulpmiddelen voor (METC) studies en 
innovatieprojecten. 

 Ondersteuning bij complexe en innovatieve vraagstukken (bijvoorbeeld smart sensors/C.D.A.S.) 

 Begeleiding en bewaking van de voortgang van aanschaftrajecten van nieuwe medische 
technologie. 

 Systematische integratie van medische technologie met medische software en/of medische 
apparatuur (zoals MOS/MAS, PDMS). 

 Je helpt risico’s in kaart te brengen, stelt eisen en wensen scherp en levert een bijdrage in de 
scholing van de zorgprofessionals. 
 

Je werkt nauw samen met het Kwaliteitsbureau (QA/RA bureau). Hier lever je bij beleidsvoorbereidingen 
een inhoudelijke bijdrage. Ook werk je samen met diverse interne organisatieonderdelen 
 
Werkomgeving 
Het Erasmus MC is het grootste universitair medische centrum (UMC) van Nederland. Technologie en 
innovatie spelen een belangrijke rol in de zorg van vandaag en morgen. Daarom hebben wij de ambitie 



om het eerste technische UMC van Nederland te worden. De afdeling Medische Technologie ondersteunt 
bij het waarmaken van deze ambitie. Wij zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van 
innovatieve technieken om de zorg slimmer en beter te maken. 
 
Profiel 
Je bent een adviseur met ervaring op het gebied van relevante (veiligheid) normen, bijbehorende wet- en 
regelgeving en projectmanagement. Naast technische kennis heb je kennis van medische hulpmiddelen 
en processen. Je beschikt over: 
 

 Wo werk- en denkniveau, bij voorkeur met een academische opleiding op het gebied Biomedical 
Engineering, Klinische Technologie of vergelijkbaar. Een postacademische opleiding tot Qualified 
Medical Engineer is een pluspunt. 

 Affiniteit met techniek in de gezondheidszorg. 

 Probleemoplossend vermogen. 

 Je gaat altijd voor het beste resultaat. Daarbij kun je goed prioriteren, complexiteit doorzien en 
procesmatig denken. 

 Goede schriftelijke en communicatieve vaardigheden. 
 
Bekijk hier de voorwaarden voor indiensttreding bij Erasmus MC. 
 
Wat bieden wij 
Een uitdagende functie binnen het grootste Universitair Medisch Centrum (UMC) van Nederland met 
hoge ambities op het gebied van zorg, onderwijs en onderzoek. 
 

 Een contract met uitzicht op een vast dienstverband. 

 Op basis van je ervaring en opleidingsniveau een bruto maandsalaris van maximaal € 5.584,- 
(schaal 11) bij een volledige werkweek van 36 uur.  

 Uitstekende secundaire voorwaarden, zoals een 13e maand die al in november uitgekeerd wordt 
en een persoonlijk reiskostenbudget. 

 Een pensioenverzekering bij het ABP. Wij nemen circa 2/3 van de maandelijkse bijdrage voor 
onze rekening. 

 Sportfaciliteiten, een fietsregeling en een fietsenmaker van de zaak. 
 
Alle arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Universitair Medische Centra. 
 
Inlichtingen en solliciteren 
Benieuwd wat wij jou als adviseur Medische Technologie kunnen bieden? Solliciteer direct via de 
sollicitatiebutton. 
 
Inhoudelijke vragen over de vacature? Leo Groenendaal staat je graag te woord. Je kunt Leo bereiken 
via 06 512 296 93. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met recruiter 
Jeanette dos Santos Gomes, 06 500 310 07. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst. 
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