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Over Mediservice 
Mediservice is een toonaangevende, fabrikant-onafhankelijke, leverancier van managed 
maintenance services aan de gezondheidszorg. Mediservice en haar medewerkers 
combineren klinische en technische expertise met financieel en commercieel inzicht met als 
doel het klinisch proces van de zorgverlener, op een zo efficiënt mogelijke wijze, te 
optimaliseren. Mediservice is ISO 13485 gecertificeerd. 
 
Vanwege het succes en de groei van Mediservice zijn wij op zoek naar 
 

Medisch Technici 
(Allround) 

 
Functieomschrijving 
Als Medisch Technicus van Mediservice verzorg je de installatie, inbedrijfstelling en het 
onderhoud aan medische apparatuur bij onze klanten in de private en publieke 
gezondheidszorg. Onze klanten zijn zowel zorgverleners als fabrikanten/dealers. 

Mediservice kenmerkt zich door een platte organisatiestructuur, waarin plezier in het werk 
voorop staat en waarbinnen een open communicatiestructuur heerst. Het werk vereist 
flexibiliteit en deze flexibiliteit kun je ook van ons verwachten. Je bent daarom in grote mate 
zelf verantwoordelijk voor het afstemmen van de werkzaamheden en de communicatie met 
onze klanten, maar wordt daarin ook ondersteund door onze back-office. 

Taken en verantwoordelijkheden 
§ Het zelfstandig verrichten van periodiek onderhoud en verhelpen van storingen aan 

medische apparatuur; 
§ Het vastleggen van het onderhoud en storingen in het assetmanagementsysteem; 
§ Het up-to-date houden en ontwikkelen van onderhoudsprotocollen; 
§ Het telefonisch ondersteunen van klanten; 
§ Het klinisch vrijgeven van apparatuur; 
§ Het geven van gebruikersinstructies en -trainingen; 
§ Het in teamverband samenwerking bij grote periodieke onderhoud projecten; 
§ Het verzorgen van de communicatie met onze klanten na uitvoering van de 

werkzaamheden; 
§ Het grotendeels zelf inplannen van je werkzaamheden. 

Wat vraagt Mediservice 
§ Je beschikt over minimaal een afgeronde MBO-opleiding; 
§ Je beschikt over een Medische Techniek A-diploma - INTOP (of vergelijkbaar) of bent 

bereid deze, op kosten van Mediservice, te halen; 
§ Je hebt ervaring in de (medische) techniek en/of elektra; 
§ Je hebt kennis van datamanagement en beschikt over basisvaardigheden ICT; 



§ Je bent extrovert, klant- en servicegericht en kan je goed inleven; 
§ Je bent flexibel, je kunt omgaan met veel vrijheden en wil van elke dag weer een feestje 

maken; 
§ Je bent creatief en bent pas tevreden als onze klant dat ook is. 
§ Je bent in het bezit van een rijbewijs B, want onze klanten bevinden zich door heel 

Nederland. 

Wat biedt Mediservice 
Mediservice biedt een professionele en plezierige werkomgeving in een collegiale en open 
sfeer. Het salaris is afhankelijk van je leeftijd en werkervaring. Wij bieden veel ruimte en 
mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkelingen en hanteren een prima CAO (klein metaal). 
Natuurlijk stellen wij de standaard communicatiemiddelen ter beschikking als een laptop en 
een mobiele telefoon. Tevens stellen wij een auto van de zaak ter beschikking. Zonder deze 
middelen is het immers lastig om je functie te uitvoeren. 

Het dienstverband is voltijd voor onbepaalde tijd. 

Mediservice nodigt zowel jonge talenten, als ervaren rotten in het vak, uit te reageren op deze 
functie door een Curriculum Vitae met een korte, bondige en pakkende motivatie (max half 
A4) te sturen naar Mediservice, ter attentie van Dhr. René van der Louw @ 
rene@mediservice.nl. 

Bij voorbaat dank voor je interesse! 


