
Functie 
Vakman Medische Techniek B – Mechanica, voor 36 uur per week 

 

Vacaturenummer   
2017.10.138 

 

Afdeling 
Klinische Fysica-Medische Instrumentatie. 

 

Over de afdeling 
Ter versterking van onze Medisch Instrumentele Dienst (MID) zijn we op zoek naar een medisch 
instrumentatie technicus. 

De MID maakt deel uit van de Verantwoordelijke Eenheid Klinische Fysica – Medisch Instrumentatie (VE 
KF-MI), die op zijn beurt weer onderdeel uitmaakt van het cluster Facilitair Bedrijf. Binnen de VE werken 
de (bedrijfs)onderdelen Klinische Fysica (KF) en de MID nauw samen.  De VE KF-MI heeft zich tot doel 
gesteld om te zorgen voor een geborgde en veilige toepassing van medische technologie in het VieCuri 
Medisch Centrum voor Noord-Limburg.  
De MID telt momenteel 14 Technici verdeeld over de locaties Venlo en Venray. De locatie Venlo beschikt 
over 4 werkplaatsen; dialyse, elektronica, mechanica en beeldvormende technieken / röntgen. De locatie 
Venray beschikt over 2 werkplaatsen; dialyse en elektronica.  
 
Functieinhoud  
Als technicus binnen het team ben je verantwoordelijk voor het optimaal laten functioneren van medische 
apparatuur binnen VieCuri. Je verricht alle voorkomende werkzaamheden die benodigd zijn om medische 
apparatuur veilig en correct te laten functioneren. De werkzaamheden bestaan uit onderhoud aan 
chirurgisch instrumentarium en bijbehorende video-apparatuur voor de OK, onderhoud aan flexibele 
endoscopen en bijbehorende randapparatuur en onderhoud aan oogheelkundige apparatuur en 
microscopen. Met ‘onderhoud’ wordt zowel het uitvoeren van preventief onderhoud bedoeld als het 
verhelpen van storingen. 
Het opstellen van onderhoudsprotocollen evenals de verantwoordelijkheid voor de uitvoering hiervan, 
behoort eveneens tot jouw taken. Je dient zelfstandig en flexibel deze taken uit te voeren en kunt 
prioriteiten stellen ten aanzien van urgentie en kwaliteit. Administratieve zaken zoals het registreren en 
beheren van medische apparatuur en het aanmaken en afhandelen van jobs (inclusief urenregistratie) in 
een onderhoud beheersysteem behoren eveneens tot de functie. 
 
Functie eisen  
Om voor deze functie in aanmerking te komen dien je te beschikken over een HBO werk- en denkniveau 
en een afgeronde technische opleiding, in (fijn)mechanische richting, op minimaal MBO+ niveau of 
bewezen relevante (fijn)mechanische praktijkervaring.  
 
Een opleiding medische techniek op niveau MTA en MTB strekt tot aanbeveling evenals praktijkervaring 
als servicetechnicus. Verder heb je goede sociale vaardigheden, ben je stress bestendig, houdt je van 
een beetje hectiek en heb je een service gerichte instelling.  Tot slot kun je werken in teamverband en 
heb je de bereidheid om je verder te bekwamen in het vakgebied. 
 
Arbeidsvoorwaarden 
Salariëring geschiedt volgens Cao-ziekenhuizen. Afhankelijk van de aanwezige kennis en ervaring wordt 
ofwel op FWG 45 (max. € 3.012,- bij 36 uur per week) ofwel op FWG 50 (max. € 3.421,- bij 36 uur per 
week) ingeschaald.  Einddoel is functioneren als volwaardig Vakman Medische Techniek B, op FWG 50 
niveau.  Daarnaast bieden wij 8,33% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,33% en is er binnen 
VieCuri een uitgebreid pakket aan flexibele arbeidsvoorwaarden genaamd FlexieCuri ontwikkeld. 



Andere secundaire arbeidsvoorwaarden van VieCuri zijn onder meer sportarrangementen en 
verzekeringen.  
 

Bijzonderheden  
Voor deze functie is een verklaring omtrent gedrag vereist.  
 

Locatie  
De werkzaamheden vinden plaats op zowel locatie Venlo als Venray. 

 

Informatie  
Inlichtingen over deze functie worden graag verstrekt door Berby Nab, OE manager KF-MI, tel. 077- 
3205572.  

 
Schriftelijke reacties onder vermelding van het vacaturenummer 2017.10.138 kunnen vóór 26 oktober 
2017 worden gericht aan:  Wouter Arkesteijn, Senior PO&O adviseur, via werken@viecuri.nl 
 
of 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray   
 

mailto:werken@viecuri.nl

