
 

 

Medisch Instrumentatie Technicus| 36 uur pw  

Wat ga je doen?  
Voor onze afdeling Medisch Instrumenteel Beheer (MIB) zijn we op zoek naar een nieuwe collega 
Medisch Instrumentatie Technicus. Het werk van een MIT is enorm divers. We proberen zo veel 
mogelijk werk door onze eigen technici uit te laten voeren. Dit maakt dat je continu uitgedaagd 
wordt en je kennis verdiept en verbreedt.  

Jouw eigen aandachtsgebied wordt onder andere de Poliklinieken en Radiologie. Je bent 
verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van alle medische apparatuur deze afdeling. Je 
houdt je o.a. bezig met de volgende werkzaamheden: 

 Kwaliteitsbewaking van medische apparatuur aan de hand van normen en specificaties 
 Uitvoeren van periodiek onderhoud en correctief onderhoud aan medische apparatuur 
 Begeleiden en controleren bij eventueel onderhoud door derden 
 Adviseren en begeleiding bij aanschaftrajecten van medische apparatuur 
 Begeleiden gebruikers bij bediening medische apparatuur 
 Up-to-date houden van het apparatuur beheersysteem 

De afdeling 
Onder de afdeling Techniek vallen de teams Medisch Instrumenteel Beheer (MIB) en Gebouw 
Technisch Beheer (GTB). Het MIB team bestaat uit 8 vaste medewerkers en een manager. We 
werken zowel zelfstandig als in teamverband en kunnen altijd op elkaar terugvallen. Iedereen heeft 
een eigen aandachtsgebied maar we delen onze kennis met elkaar. Humor, flexibiliteit, 
relativeringsvermogen en een 24/7 mentaliteit typeren onze afdeling en cultuur.  
 
Wat vragen we van jou? 
Je hebt een relevante technische opleiding afgerond op MBO+ of HBO niveau, bij voorkeur INTOP 
MTA en MTB. Je vindt het fijn om je verder te ontwikkelen door het volgen van relevante 
opleidingen.  
 
Storingen oplossen is iets wat jou door je probleemoplossende vermogen en servicegerichtheid goed 
af gaat. Je bent dan ook bereid om, na een goede inwerkperiode, zelfstandig storingsdiensten te 
draaien. Hiervoor is het belangrijk dat je woon-werkafstand maximaal 30 minuten reistijd in beslag 
neemt. Ten slotte ben je communicatief sterk en ben je de Engelse taal in woord en geschrift 
machtig.  
 
Contract en salaris 
Bij het IJsselland vinden we vertrouwen heel belangrijk. Aangezien het om een vaste functie gaat 
willen we deze invullen met vaste gezichten. Hier hoort een vast contract bij. Wel zo fijn om 
zekerheid te hebben.  
 
Het salaris is conform de cao Ziekenhuizen en is mede afhankelijk van opleiding en ervaring. De 
functie is ingeschaald in FWG45/50 (tussen de € 2.554,- en € 3.922,- bruto per maand o.b.v. 36 uur). 



 

 

 
Interesse?  
Wat leuk! Je kunt online solliciteren door te klikken op de knop “solliciteer direct” op deze pagina. 
Deze vacature sluit zodra we onze collega hebben gevonden.  
 
Heb je nog inhoudelijke vragen over de functie? Neem dan telefonisch contact op met Michel 
Doeleman, Manager Techniek, op telefoonnummer 010-258 5098. 
 
Vragen over de procedure? Onze Recruiters (Elise en Gabrielle) zijn bereikbaar via 010-258 3440.  
 

Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een interne kandidaat. 
 
 


