De afdeling medische technologie van het ETZ heeft een vacature voor een Medisch Technicus voor
36 uur per week.
JOUW UITDAGING
Als Medisch Technicus:


Ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren of begeleiden van preventieve en correctieve
onderhoudswerkzaamheden aan medische apparatuur.



Begeleid je, op technisch gebied, de installatie van nieuwe (complexe) medische apparatuur, controleert de
leveringen van onderdelen of nieuwe apparatuur.



Ben je in staat documentatie voor service, onderhoudsprotocollen en inspectievoorschriften op te stellen en te
verwerken.



Begeleid je gebruikers en beheer je bij de apparatuur behorende software.



Instrueer, ondersteun en leid je gebruikers en collega’s op in het gebruik van de apparatuur.

JOUW WERKOMGEVING
De afdeling Medische Technologie (nu 28 medewerkers) maakt deel uit van de organisatie-eenheid Facilitaire Services.
Deze afdeling is verantwoordelijk voor de instandhouding en applicatieondersteuning van medische en analytische
apparatuur door middel van onderhoud, service en begeleiding en heeft een adviserende rol bij de aanschaf van deze
apparatuur. Door middel van technische vaardigheden en een servicegerichte benadering levert de afdeling Medische
Technologie een belangrijke bijdrage aan een excellente zorgverlening aan de patiënten. De afdeling werkt op alle
locaties van het ETZ.
Het ETZ is een topklinisch ziekenhuis en traumacentrum. Met drie locaties in Tilburg en Waalwijk is ETZ hét ziekenhuis
voor alle inwoners van de regio Midden-Brabant, maar ook (ver) daarbuiten. Wij gaan in gesprek met patiënten over
wat zij voelen, denken en vinden. ‘Oog voor jou’ noemen we dat. Zo helpen we patiënten om samen met hun
specialist de best passende behandeling te kiezen, toegespitst op de persoon. Op deze wijze leveren wij, zowel
medewerkers met direct patiëntencontact als medewerkers die ondersteunende diensten verlenen, onze patiënten
zorg die Buitengewoon is.
JOUW PROFIEL


Minimaal een mts-opleiding op het gebied van mechatronica of electronica.



De opleiding Medische Techniek A en B is een pre (of bereid om te volgen).



Goede pc vaardigheden.



Doorzettingsvermogen en goede communicatieve vaardigheden.



Een klantgerichte, flexibele, integere en kwaliteitsgerichte werkhouding.



Hoge mate van nauwkeurigheid en verantwoordelijkheid.



Het kunnen werken in teamverband en snel kunnen schakelen tussen de diverse werkzaamheden.

Ook indien u nog niet aan de functie-eisen voldoet maar zich wel in deze richting wilt ontwikkelen, bent u van harte
uitgenodigd te reageren.

ONS AANBOD


Een aanstelling voor een jaar met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd.



Een enthousiast en gedreven team.



Wij bieden ruime gelegenheid tot extra (bij)scholing, verdieping en verbreding. Werken bij ETZ betekent
werken in een omgeving waar ontwikkeling en vitaliteit worden gestimuleerd.



Salaris volgens een functie-indeling in FWG 45. Het bruto maandsalaris voor deze functie bedraagt, afhankelijk
van opleiding en ervaring, maximaal € 3.012,- bij een volledige werkweek van 36 uur.



Veel aantrekkelijke extra arbeidsvoorwaarden, zoals een vaste eindejaarsuitkering van 8,33%, vakantietoeslag,
collectiviteitskorting op verschillende verzekeringen, tegemoetkoming reiskosten, meerkeuzesysteem
arbeidsvoorwaarden met o.a. uitgebreid fietsenplan en eigen kinderdagverblijf (op ETZ TweeSteden).

INFORMATIE EN SOLLICITATIE
Neem voor meer informatie contact op met Bart Fransen, Klinisch Technoloog, tel. 013 - 465 49 89.
Stuur je cv en motivatiebrief voor 22 mei 2018 aan Ellis van Loon, medewerker personeelsadministratie:
vacatures@etz.nl. Vermeld vacaturenummer evl/2018.125.
Wij behouden ons het recht voor om de vacature voortijdig te sluiten bij zeer grote belangstelling.
Bij indiensttreding doen wij een aanvraag voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij de gemeente waar je
ingeschreven staat. Een VOG geeft aan dat jouw gedrag geen belemmering vormt voor deze functie. De VOG moet
binnen 2 maanden na je eerste werkdag in ons bezit zijn.

