
 

Specialist Electrotechniek 

32 – 36 uur 

 

Functieomschrijving 

De afdeling Techniek is op zoek naar een enthousiaste Specialist Techniek die ons team komt 

versterken om samen het vakgebied blijvend vorm te geven en doorlopend te willen verbeteren. 

  

Wat ga je doen? 

 als Specialist Techniek ben ondersteunend, coördinerende en/of –adviserende voor het 

locatiehoofd en ben je inzetbaar voor de gehele afdeling; 

 je neemt locatiehoofd waar bij diens afwezigheid; 

 je ondersteunt het management gevraagd en ongevraagd met adviezen/analyses op het 

gebied van onderhoud, beheer, wet en regelgeving, procedures, data verwerking, enz. aan 

de hand van (globale) protocollen, richtlijnen en normen, gericht op kwaliteit, veiligheid en 

continuïteit; 

 je treedt op als vertegenwoordiger en inhoudsdeskundige namens de afdeling Techniek bij 

complexe multidisciplinaire projecten; 

 je adviseert bij aanschaf, onderhoud, ontwerp van infrastructuur en keuze apparatuur; 

 je bereidt voor, leidt of begeleidt grote onderhoud- en investeringsprojecten binnen de 

afdeling Techniek en bewaakt hierbij de uitgangspunten bij de uitvoering; 

 je draagt bij- en bewaakt de borging van het vakgebied elektrotechniek in het MJOP; 

 je werkt zelfstandig, weet de juiste prioriteiten te stellen en bent vertrouwd met het werken 

volgens protocollen en kwaliteitssystemen; 

 je werkt locatie overstijgend en nauw samen met je collega specialisten Techniek; 

 je bent installatieverantwoordelijke (IV). 

Kortom een boeiende functie binnen een dynamische werkomgeving. 

Werkomgeving 

Je komt te werken in Hét Stadsziekenhuis van Amsterdam in een veelzijdige omgeving die volop in 

beweging is, met alle dynamiek van een grootstedelijke omgeving.  

  



Je bent werkzaam voor alle locaties. De afdeling Techniek bestaat uit circa 40 medewerkers verdeeld 

over de hoofdlocaties (Oost en West). 

  

De afdeling Techniek is o.a. verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen en de technische 

infrastructuur in het ziekenhuis. Wij zoeken een collega die hierin een proactieve ondersteunende rol 

kan innemen. Je bent inhoudsdeskundige op het vakgebied en instaat om onderhoudsbeleid  te 

ontwikkelen. Vanuit je expertise initieer en begeleid je grote onderhoudsprojecten en draag je bij tot 

de totstandkoming van een toekomstgerichte visie op installaties. 

Een belangrijk onderdeel van je werk is het vaststellen van technische randvoorwaarden waarmee de 

afdeling Techniek het beheer en onderhoud aan installaties en apparatuur zo optimaal mogelijk kan 

uitvoeren en borgen binnen de wet, regelgeving en eigen normen. Ook wordt van je verwacht dat je 

een bijdrage levert aan de ontwikkeling van het tactisch- en operationeel beleid van de afdeling en 

heb je een waarnemende rol bij afwezigheid van het locatiehoofd. 

  

Het ziekenhuis werkt met moderne apparatuur, telt 633 bedden, 5370 medewerkers en 393 

specialisten. Veiligheid, verbeteren, vriendelijkheid en service richting patiënten staan hoog in ons 

vaandel. Het OLVG is een topklinisch ziekenhuis. Voor medewerkers kenmerkt het ziekenhuis zich 

door een prettige werksfeer, samenwerking en professionaliteit. De visie van de organisatie is dat jij 

als professional de mogelijkheid krijgt om het beste uit jezelf te halen. 

 

Functie-eisen 

 Je hebt minimaal een HBO werk- en denkniveau; 

 Een afgeronde technische HBO opleiding elektrotechniek in het bezit van en/of bereid tot het 

volgen van opleiding IV/WV (nen3140); 

 Aantoonbare kwaliteiten op het gebied van projectmanagement en projectmatig werken; 

 Je bent proactief, bezit sociale vaardigheden en kan goed in teamverband functioneren, hebt 

een klant- en servicegerichte houding en kan kwaliteitsgericht denken; 

 Je bent bereid om je vakkennis breed invulling te geven en aan te vullen c.q. op peil te 

houden 

 Ervaring of affiniteit met besturingstechniek is een pré; 

 Je beseft dat je ondersteunend bent aan het primaire proces en hebt een flexibele, 

klantgerichte en praktische, maar zeker ook pragmatische instelling; 

 Je kunt helder en duidelijk, zowel mondeling als schriftelijk, communiceren op alle niveaus 

binnen de ziekenhuisomgeving en betrokken externe partijen. 

Wij bieden 

Werken bij OLVG betekent werken in hét stadsziekenhuis van Amsterdam. Een werkomgeving 

waar jij jouw talent optimaal kunt ontwikkelen en in kunt zetten om samen – direct of indirect – 



onze patiënten de best mogelijke zorg te bieden. 

  

Het betreft een functie voor in eerste instantie de duur van een jaar. Bij gebleken geschiktheid en 

vacatureruimte, volgt een contract voor onbepaalde tijd. De CAO ziekenhuizen is van toepassing. 

Afhankelijk van je ervaring en opleiding word je ingeschaald in FWG-schaal 55, minimaal € 2.612,- en 

maximaal €3.840,- bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband (36 uur per week). 

  

Naast uitstekende arbeidsvoorwaarden waaronder een goede reiskostenregeling conform de CAO 

Ziekenhuizen, een eindejaarsuitkering van ruim 8%, een persoonlijk levensfasebudget en 

vakantiegeld van ruim 8% hebben wij je ook interessante extra’s te bieden: een fietsbudgetregeling, 

kortingen op verzekeringen, korting bij diverse lokale ondernemers en nog veel meer. Wil je een van 

jouw arbeidsvoorwaarden inruilen voor een arbeidsvoorwaarde die beter past bij jouw eigen 

situatie? Dat kun je regelen via het OLVG Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden. 

Meer weten 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met  Peter Gruis, Hoofd Techniek, via 

het telefoonnummer 020-510 8257. 

 

Solliciteren 

Interesse? We ontvangen jouw online sollicitatie (CV en motivatie) graag via onze vacature website 

www.werkenbijolvg.nl. 

 

  

 

http://www.werkenbijolvg.nl/solliciteren/arbeidsvoorwaarden
http://www.werkenbijolvg.nl/

