MEDISCH ELECTRONICUS
UREN PER WEEK
36
DIENSTVERBAND
Tijdelijk
UITERSTE SOLLICITATIEDATUM
04/03/2018
VACATURENUMMER
948745
Ben jij die gespecialiseerde vakman techniek die onderhoudswerkzaamheden uitvoert,
installaties/machines en niet-medische apparatuur bedient?

WAT GA JE DOEN?
De Medische Technologie heeft binnen Zuyderland de zorg voor preventief en correctief
onderhoud, veilig en goed functionerende medische apparatuur en instrumentarium. Bij de
Medische Technologie werken over de hoofdlocaties 27 medewerkers die onderverdeeld
zijn in verschillende vakgroepen: Patiënten bewaking, Diagnostisch, Chirurgisch en
Fysiologisch, Onderhoud, Fijnmechanisch en Medische ICT. Tevredenheid van gebruikers,
geavanceerde kwaliteit, vakmanschap en professionaliteit staan bij deze dienst hoog in het
vaandel.
Je verricht reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan medische apparatuur binnen de
vakgroep onderhoud. Daarnaast voer je veiligheidscontroles uit. Je begeleidt en controleert
onderhoud en reparatie van derden.

WIE BEN JIJ?
•
•
•
•
•

Je hebt een afgeronde opleiding MTS (elektronica).
Je bent in het bezit van opleiding medische techniek A + B of bereidheid deze te
volgen.
Kennis van ICT is een pré.
In staat om projectmatig te werken.
Kernwaarden: zelfstandig, communicatief vaardig, analytisch, accuraat, pro-actief
en een effectieve werkstijl.

WAT BIEDEN WIJ?
•
•
•
•

Het betreft een dienstverband voor de duur van twee jaar.
De arbeidsduur bedraagt 36 uur per week.
Arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Ziekenhuizen.
Deze functie is ingedeeld in FWG functiegroep 45.

INTERESSE?
Informatie over deze vacature kun je inwinnen bij de heer R. Meekels, beleidsfunctionaris
KF/MT, via telefoonnummer 088-4596233.

OVER ZUYDERLAND
Zuyderland is één van de belangrijkste zorgaanbieders op de Zuid-Nederlandse zorgmarkt.
Onze organisatie is ontstaan door de fusie van Atrium Medisch Centrum en Orbis Medisch
Zorgconcern. Professionals werken bij Zuyderland in een aantrekkelijke werk- en
leeromgeving. Iedere dag opnieuw wordt in het topklinische opleidingsziekenhuis,
gevestigd op twee hoofdlocaties in Zuid-Limburg (Heerlen en Sittard-Geleen), op hoog
niveau innovatieve patiëntenzorg geleverd. In de gastvrije omgeving is voortdurend oog
voor verbetering van de kwaliteit. Daar zijn flexibele collega’s bij nodig die naar nieuwe

uitdagingen en kansen zoeken. Mensen die graag willen werken en bouwen aan
uitstekende patiëntgerichte centra.

AANVULLENDE INFORMATIE
Het online screenen, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks kan deel uitmaken
van de sollicitatieprocedure.
Voor de meeste functies binnen Zuyderland wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
gevraagd. Voorafgaande aan een indiensttreding zal hierover nadere informatie worden
verstrekt.
Zijn er binnen Zuyderland op dit moment bovenformatieve kandidaten die in aanmerking
komen voor deze functie, dan hebben zij conform het Doorlopend Sociaal Plan voorrang
boven andere interne kandidaten.

SOLLICITEREN
Belangstelling voor deze functie kunt u kenbaar maken middels het invullen van het
digitale sollicitatieformulier via www.zuyderland.nl/werken-en-leren/werken/vacatures

