
Wil je verantwoordelijk zijn voor alle medische apparatuur binnen Noordwest Ziekenhuisgroep? Kan jij 
onze goed lopende afdeling draaiende houden? Heb je verstand van medische techniek én van 
inspirerend leidinggeven? Noordwest zoekt een enthousiaste en servicegerichte  
                                                 
                                                    

hoofd medische techniek  (36 uur) 
                        
  
De functie 
Als hoofd medische techniek ben je verantwoordelijk voor zo’n 30 medewerkers die zich inzetten voor 
11.000 medische apparaten ter waarde van 100 miljoen. Deze apparatuur is verdeeld over alle 
locaties en afdelingen van Noordwest en ondersteunen direct het primaire proces. De afdeling koopt 
in, vervangt, onderhoudt en stelt apparatuur in gebruik. Aan jou de taak om te luisteren naar de 
behoefte van de klant en deze wensen te vertalen naar producten/diensten. Je bent zichtbaar in de 
organisatie en bent gesprekspartner van verpleegkundigen tot raad van bestuur en medisch 
specialisten. Je neemt deel aan verschillende commissies en overlegstructuren en bent op de hoogte 
van de nieuwste ontwikkelingen binnen je vakgebied. De vernieuwbouw op de twee hoofdlocaties is 
voor de komende periode een project wat hoog op de agenda staat voor de afdeling. 
Doordat Noordwest de medische techniek ‘in huis’ heeft kan er snel geschakeld worden en heeft de 
afdeling een goed imago. Als leidinggevende van deze afdeling ben je verantwoordelijk voor een 
efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Door jouw leidinggevende ervaring en coachende manier van 
aansturen zorg je ervoor dat je team gemotiveerd en met veel plezier aan het werk is en blijft. 
  
Wij vragen van een hoofd medische techniek 

 een afgeronde technische opleiding op HBO niveau (HTS elektronica, computertechniek) 

 ervaring met het aansturen van een vak volwassen en zelfstandig team 

 ervaring in de ziekenhuisbranche 

 je bent bekend met het convenant medische technologie en relevante wet- en regelgeving 
  
Wie ben jij? 
Wij zoeken iemand die verbindt, luistert en organisatiesensitief is. Door jouw sociale vaardigheden, 
manier van communiceren en (technische)kennis van zaken ben je een waardig gesprekspartner voor 
de specialisten, raad van bestuur en (zorg)managers. Je bent een inspirerend leidinggevende en toont 
faciliterend leiderschap. Je bent zuinig op je mensen en gericht op ontwikkeling en behoud van het 
menselijk kapitaal van je afdeling. 
  
Wij bieden 

 een zelfstandige functie in een ambitieuze en inspirerende organisatie 

 een professionele afdeling met een goed imago 

 je een vaste aanstelling, beginnend met een jaarcontract 

 een salaris afhankelijk van opleiding en werkervaring (max € 5.257,- bruto per maand op basis van 36 
uur per week, FWG 65) 

 een goed arbeidsvoorwaardenpakket, waaronder een eindejaarsuitkering 

 nauwelijks files rond Alkmaar / Den Helder 

 veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling 
  
 
De afdeling 
De afdeling bestaat uit zo’n 30 medewerkers die aangestuurd worden door 4 teamleiders met allen 
hun eigen aandachtsgebied: beeldvormende afdeling, centraal magazijn verpleegartikelen, 
telecommunicatie en medische fotografie. Het is een betrokken team van kundige professionals die 
dichtbij het zorgproces staan en de kwaliteit en patiëntveiligheid voorop stellen. 
  
     
Ben je enthousiast? 
Voor meer informatie over de functie of afdeling bel je met Teun van Wijngaarden, Senior Consultant 
H&S Adviesgroep op telefoonnummer 072 – 511 01 88. 
  
Heb je interesse in bovenstaande functie en voldoe je aan de profieleisen, dan nodigen wij je van 
harte uit te solliciteren. 


