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In het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) bieden we met zo'n 6500 collega's de best mogelijke zorg 
aan patiënten uit Tilburg en Waalwijk en omgeving. De fusie van onze ziekenhuizen levert een positieve 
bijdrage aan de zorg in de regio. Dit is in het belang van de patiënt, want de specialistische zorg en de 
menselijke maat blijven behouden in de regio Midden-Brabant. De ziekenhuizen concentreren en 
spreiden momenteel de klinische zorg. De poliklinieken blijven op alle locaties in Tilburg, Waalwijk en 
Oisterwijk aanwezig. 

Ten behoeve van de afdeling Medische Technologie zoeken wij zo spoedig mogelijk een 
 
Hoofd Medische Technologie 
voor 36 uur per week 
voor onbepaalde tijd 
 
Uw uitdaging 
Het hoofd van de afdeling: 

 is verantwoordelijk voor en geeft richting en inhoud aan het beleid en de organisatie van de 
afdeling en zorgt dat dit binnen en buiten de afdeling tot uitvoering komt; 

 geeft op een stimulerende / oplossingsgerichte wijze leiding aan de afdelingen  Medische 
Technologie (27 fte) en Medische Fotografie (3,5 fte); 

  is verantwoordelijk voor optimale en veilige beschikbaarheid van medische 
apparatuur/technologie, zorgt in dit kader voor een adequate uitvoering van het preventief en 
correctief onderhoud; 

 zorgt voor uitvoering en borging van het Convenant Medische Technologie en andere 
relevante richtlijnen e.d.; 

 is verantwoordelijk voor een adequate uitvoering van het vastgestelde personeelsbeleid; 
 geeft leiding aan/neemt deel aan commissies en projecten; 
 adviseert in het kader van de aanschaf en toepassing van medische apparatuur / technologie; 
 werkt nauw samen met Klinische Fysica op onderwerpen die beide afdelingen aangaan; 
 levert een bijdrage aan de totstandkoming van beleid met betrekking tot medische apparatuur 

(kwaliteit, veiligheid, levenscyclus medische apparatuur); 
 draagt zorg het opstellen van de begroting en voor de bewaking van de beschikbare 

budgetten en doet in dit kader voorstellen inzake in- en uitbesteding van diensten; 
 is nauw betrokken bij het jaarlijks opstellen van de investeringsbegroting, is in dit verband lid 

van de investeringscommissie; 
 valt onder integraal management van de manager Facilitaire Services en één van de klinisch 

fysici; 
 is lid van het managementteam Facilitaire Services en levert een bijdrage aan het beleid, 

projecten, e.d. van Facilitaire Services. 
 
Uw werkomgeving 
De afdeling Medische Technologie maakt deel uit van Facilitaire Services. Deze afdeling is 
verantwoordelijk voor de instandhouding en applicatieondersteuning van medische apparatuur voor 
diagnostiek en behandeling door middel van onderhoud, service en begeleiding. Daarnaast heeft de 
afdeling een adviserende rol bij de aanschaf van deze apparatuur. 
Door middel van technische vaardigheden en een servicegerichte benadering levert de afdeling een 
buitengewoon belangrijke bijdrage aan de zorgverlening aan onze patiënten. 
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Uw profiel 
 een afgeronde opleiding op academisch of HBO+ niveau in een relevant vakgebied 

(biomedische technologie, elektrotechniek, natuurkunde, technische bedrijfskunde); 
 ruime  leidinggevende ervaring met een afdeling van ca. 30 fte.; 
 coachend en situationeel leiderschap, dat de technologen ruimte biedt hun werk zelfstandig te 

organiseren; 
 kennis van/ervaring met personeelsbeleid, financieel- en projectmanagement; 
 een goed ontwikkeld analytisch, organiserend, creatief en probleemoplossend vermogen; 
 prettige en overtuigende persoonlijkheid met uitstekende sociale- en communicatieve 

vaardigheden; 
 een patiëntenzorg gerichte, integere werkhouding, gericht op continu verbeteren; 
 van nature gericht op samenwerken, enthousiast, initiatiefrijk en met het vermogen tot 

delegeren.   
 

Ons aanbod 
 een dynamische werkomgeving en een prettige werksfeer; 
 salaris conform een functie-indeling in FWG 70. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding 

en ervaring maximaal € 6220,-- bruto per maand op fulltime basis; 
 goede secundaire arbeidsvoorwaarden conform de Cao Ziekenhuizen, zoals een vaste 

eindejaarsuitkering, meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden en kinderdagverblijf (op locatie 
ETZ TweeSteden). 

 
Interesse? 
Neem voor meer informatie contact op met de heer W. Griffioen manager Facilitair Services, telefoon  
(013) 539 2811 of met de heer W. de Jong, Klinisch Fysicus, telefoon 013-539 2890. Stuur je cv en 
motivatiebrief voor 19 mei 2018 aan Ellis van Loon, medewerker personeelsadministratie. Gebruik 
daarvoor het online sollicitatieformulier en vermeld vacaturenummer evl/2018.140. 
 
 
 


