
 

Erasmus MC, afdeling Medische Technologie heeft een vacature voor een 

 

Medisch technicus 

36 uur per week 

Functie-inhoud 

De gehele levenscyclus van medische apparatuur, van advies bij aanschaf tot de fysieke afvoer, 

behoort tot je aandachtsgebied. Je draagt zelfstandig zorg voor de ingebruikname en de 

instandhouding van de apparatuur behorende bij de aan jou toegewezen afdeling(en). Je 

ondersteunt daarbij de gebruikers bij de inzet en gebruik van apparatuur en bevordert de 

veiligheid en kwaliteit door overdracht van kennis en vaardigheden. 

 

Werkomgeving 

Een gezonde bevolking en excellente zorg door onderzoek en onderwijs. Daarvoor staat het 

Erasmus MC. Baanbrekend werken, grenzen verleggen en voorop lopen. In onderzoek, 

onderwijs en zorg. Bij ons werken denkers die doen. Gedreven aanpakkers die met veel 

verstand van zaken werken aan het verbeteren en vernieuwen van de zorg van vandaag en de 

gezondheid van morgen. 

 

De afdeling Medische Technologie is onderdeel van de pijler I&T van het Servicebedrijf en is 

ervoor verantwoordelijk dat medische apparatuur, inclusief gerelateerde ICT, veilig en inzetbaar 

is. Samen met 40 collega’s, gestationeerd op verschillende plaatsen binnen de organisatie, ben 

je verantwoordelijk voor het succesvol invullen van deze taak. 

 

Profiel 

Je hebt minimaal een afgeronde MBO-opleiding op het gebied van bijvoorbeeld medische 

techniek, elektronica, elektrotechniek of technische computerkunde, bij voorkeur aangevuld met 

opleidingen in de medische techniek MT-A/B en (klinische) ICT. Enige ervaring is wenselijk 

maar niet noodzakelijk. 



Je bent klantvriendelijk met een collegiale en flexibele werkhouding. Je kunt zelfstandig werken 

en hebt een goed inlevingsvermogen. Verder werk je accuraat, ben je analytisch en 

stressbestendig en beschik je over goede contactuele vaardigheden. Het deelnemen aan 

periodieke bereikbaarheidsdiensten buiten kantoortijden maakt deel uit van deze functie en het 

taakgebied. 

 

Wij vragen voor deze functie de volgende competenties: samenwerken, resultaatgerichtheid, 

voortgangsbewaking, probleemanalyse, leervermogen en kwaliteitsgerichtheid.  

 

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor 

de aanstelling. 

 

Wat bieden wij 

Het betreft een aanstelling voor een jaar dat bij goed functioneren en wederzijdse instemming 

omgezet wordt naar onbepaalde tijd. Het bruto maandsalaris bedraagt, afhankelijk van opleiding 

en ervaring, maximaal € 3.372,- (schaal 8) bij een volledige werkweek van 36 uur. Daarnaast 

bieden wij onder andere een eindejaarsuitkering van 8,3%, een individueel reiskostenbudget, 

studiemogelijkheden en persoonlijk budget voor ontwikkeling. De arbeidsvoorwaarden zijn 

conform de CAO Universitair Medische Centra (UMC). 

 

Inlichtingen en solliciteren 

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Leo Groenendaal, 

manager Medische Technologie, Erasmus MC-Sophia, telefoon: 06-51229693. 

 

Je kunt solliciteren door gebruik te maken van de sollicitatiebutton op de website. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst. 

www.erasmusmc.nl/werkenbij   

https://www.erasmusmc.nl/5672/3528808/4137202/Arbeidsvoorwaarden
https://www.erasmusmc.nl/vacature/12941/Medisch_technicus
http://www.erasmusmc.nl/werkenbij

