
Beschik jij over gedegen kennis van en ervaring met de medische technologie en ben je 
accuraat en servicegericht? Dan ben jij onze nieuwe medisch instrumentatie technicus. 
Vacaturenummer 22-178, 36 uur per week.  
 
Wie ben jij? 
Het huidige team van de Medische Techniek heeft versterking nodig van een flexibele collega, die een 
bijdrage levert in het beheren en onderhouden van de medische apparatuur. Je ondersteunt bij het 
gebruik van klinische applicaties en het oplossen van verstoringen. Daarnaast verricht je reparatie- en 
onderhoudswerkzaamheden, voer je veiligheidsmetingen en controles uit, en registreer en begeleidt je 
externe partijen. Ook neem je deel aan (investerings-)projecten, voer je ingangsprocedures uit en 
begeleid je gebruikers bij ingebruikname van (nieuwe) apparatuur en applicaties. Daarnaast heb je 
een adviesfunctie op het gebied van medische technologie. Je bent breed inzetbaar, waarbij de 
nadruk van bovenstaande werkzaamheden zal liggen bij Hemodialyse en MDL. Aanvullend zullen nog 
nader te bepalen aandachtvelden onderdeel uit maken van je functie.   
 
Als medisch instrumentatie technicus heb je een eigen inbreng binnen het team, je bent 
oplossingsgericht en beschikt over een grote mate van zelfstandigheid. Goede communicatieve 
vaardigheden, een systematische denkwijze en een groot doorzettingsvermogen zijn een must. 
Klantgerichtheid staat hoog in het vaandel. 
 
Bereikbaarheidsdiensten vormen een onderdeel van de functie. 
 
Jouw nieuwe werkplek  
De afdeling Medische Techniek maakt onderdeel uit van de MICT. Vanuit deze afdeling wordt 
zorggedragen voor het beheer en onderhoud van alle medische apparatuur en applicaties, waarbij 
kwaliteit en veiligheid voorop staan. 
Er is sprake van een hoge complexiteit van medische technologie en ICT. 
 
Wat vragen wij van jou? 

• Je bent in het bezit van een diploma op MBO/HBO-niveau richting elektronica/ fijnmechanica 
en/of ICT; 

• Je hebt bij voorkeur een opleiding medische technologie (A en B) gevolgd of je bent bereid 
deze te volgen;  

• Je hebt kennis en/of affiniteit van ICT-netwerken.  
 
Wat krijg je daarvoor terug?  

• Salariëring vindt plaats in FWG 45 of 50 conform cao-ziekenhuizen. Inschaling vindt plaats op 
basis van relevante kennis en werkervaring;  

• Fulltime functie voor 36 uur per week (flexibele aanvang- en eindtijden);  

• Een contract voor onbepaalde tijd;  

• 8,33% vakantiegeld en 8,33% eindejaarsuitkering.  
 
Informatie en procedure 
Wil je meer informatie over de functie? Bel dan met Jack Peeters, stafadviseur MICT, 0475-382734. 
Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Malou Heijnen, recruiter, 06-
46241184. 

 


