Medisch Technicus
Medisch technicus | Medische technologie | 20 tot 25 uur per week | Roosendaal, Bergen op
Zoom en de buitenlocaties
Ben jij de deskundige gedreven medisch technicus die wij zoeken? Zorg jij er samen met je
collega’s voor dat voor dat de medische apparatuur en software veilig gebruikt kan worden
bij patiënten in het ziekenhuis en daarbuiten. En breng jij graag vernieuwende ideeën in?
Dan zoeken wij jou! En de zorg van morgen? Daar bouw jij alvast aan mee!
Werken in een afwisselende omgeving
Het Bravis ziekenhuis is modern en innovatief, met twee locaties in Roosendaal en Bergen
op Zoom en een aantal buitenlocaties. Het ziekenhuis beschikt over complexe en hightech
medische apparatuur.
We dagen jou elke dag uit
Samen met ongeveer twintig collega’s van de afdeling medische technologie ben je
verantwoordelijk voor het technisch optimaal functioneren van de aan jou toegewezen
apparatuur en systemen. Je verricht reparatie, onderhoud en testwerkzaamheden aan veel
voorkomende medische apparatuur en verhelpt storingen. Hierbij heb je veel contact met
medewerkers van diverse afdelingen, tevens de gebruikers van de medische apparatuur.
Wij bouwen op jouw enthousiasme en expertise
 Je hebt een mbo-diploma in de richting van elektronica, mechatronica of medisch
instrumentatie technicus;
 Het is een pré als je in het bezit bent van het Intop diploma medische technologie A
óf je bent bereid om deze opleidingen te gaan volgen;
 Naast je technische vaardigheden ben je proactief, flexibel, stressbestendig, een
echte teamspeler en communicatief vaardig;
 Je beschikt over een eigen auto want je werkt op meerdere locaties;
Maar nog veel belangrijker vinden we het dat jij gepassioneerd bent en een drive hebt om
mee te denken over de inhoud en de indeling van jouw werk.
Waar je het voor doet?
 Salarisschaal volgens FWG 45 lopende van € 2.554,- tot € 3.468,- op basis van 36
uur per week;
 Het gaat in eerste instantie om een aanstelling voor een jaar met uitzicht op een
contract voor onbepaalde tijd;
 Mogelijkheid om uren in de toekomst uit te breiden naar 36 uur per week;
 Je valt onder de CAO ziekenhuizen met een goede pensioenopbouw;
 Eindejaarsuitkering (8,33%) en vakantietoeslag (8,33%);
 Flexibele arbeidsvoorwaarden met o.a. bedrijfsfitness of aanschaf van een fiets of
laptop en benefits at work met korting op winkels, uitjes en vakanties;
 Veel ontwikkelingsmogelijkheden, aandacht voor je fysieke en mentale gezondheid
via ons vitaliteitsportaal en een actieve personeelsvereniging.
Een unieke kans om bij te dragen aan het ziekenhuis van de toekomst en een professionele
werksfeer, waarbinnen jij kansen krijgt om door te groeien en je te ontwikkelen. Want samen
maken we morgen beter.
Iets voor jou?
Upload dan voor 28 november je CV en motivatiebrief als Word- of PDF-bestand. Je
ontvangt dan snel meer informatie over het vervolg van de procedure.
Wil je meer weten? Neem dan contact op met Ron Tak (Hoofd afdeling medische
technologie) via 088-7068041.

Ben je benieuwd hoe het is om te werken in het Bravis ziekenhuis, bekijk dan het filmpje.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. Het overleggen
van een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) is een verplicht onderdeel bij alle functies bij
aanname in het Bravis ziekenhuis.

