
Medisch instrumentatie technicus   
Ben jij een oplossingsgerichte technicus die een nieuwe uitdaging zoekt binnen een innovatieve 
werkomgeving? Dan komen we graag met jou in contact! 
  
Afdeling 
Op de afdeling Medische Technologie zoeken wij vanwege het vertrek van één van onze collega’s uit 
het cluster beeldvormende technieken op korte termijn een medisch instrumentatie technicus. Je 
komt te werken in een team met 24 collega’s (klinisch fysici, biomedisch technologen, medische 
instrumentatie technici en management assistenten). Samen zijn wij verantwoordelijk voor het 
beheer en het in stand houden van medische en laboratorium technologieën voor beide locaties van 
Gelre ziekenhuizen.  
 
Werkzaamheden  
Als medisch instrumentatie technicus geef je technisch advies bij de aanschaf van medische 
apparatuur voor ons ziekenhuis. Naast deze adviesrol ondersteun je de gebruikers bij het installeren, 
onderhouden en dagelijks gebruik van de medische technologieën gedurende de gehele levenscyclus 
van de apparatuur. Ook heb je in deze functie veel met mensen te maken, zowel binnen als buiten de 
organisatie. Jouw interne klanten zijn onder andere artsen, zorgmanagers en patiënten. Daarbuiten 
sta je in nauw contact met onze leveranciers.  
Mogelijke invulling van deze functie vindt plaats binnen het aandachtsgebied beeldvormende 
technieken, maar kan afhankelijk van ambitie, kennis en ervaring ook in een ander aandachtsgebied 
plaatsvinden. 
 
Functie eisen 
Wat breng jij mee? 

• Een technisch MBO+ / HBO diploma bijvoorbeeld Elektronica.  
• Uitstekende sociale- en communicatieve vaardigheden. 
• Je werkt zelfstandig en neemt je verantwoordelijkheid. 
• Wanneer je de opleiding medische techniek (Intop zorgsector MTA en MTB) hebt gevolgd, is 

dat een pre. Heb je relevante technische kennis en ervaring t.a.v. (beeldvormende) medische 
systemen dan is dat eveneens een pre.  
 

In verband met het draaien van storings- en bereikbaarheidsdiensten is het belangrijk dat je in de 
omgeving van Apeldoorn of Zutphen woont of bereid bent daar heen te verhuizen.  
Je hebt de drive om jezelf verder te ontwikkelen door onder andere het volgen van (deels 
buitenlandse) scholing.  
 
Ons aanbod  

• Een uitdagende functie voor 36 uur per week in een complexe omgeving waarin je veel leert 
en er oog is voor de ontwikkeling van medewerkers.  

• Een jaarcontract met uitzicht op een vaste baan. 
• Een regelmatige baan waarbij je qua werk/privé goed in balans bent. 
• Een aantrekkelijke verhuiskostenvergoeding. 
• Uitstekende arbeidsvoorwaarden conform de CAO Ziekenhuizen zoals een ruime 

vakantieregeling, een eindejaarsuitkering van 8,33%, premiekorting op je verzekeringen en 
een fiscaal aantrekkelijke meerkeuzesysteem. 

• Apeldoorn is centraal gelegen op de mooie groene Veluwe en heeft wel de voordelen maar 
niet de nadelen van een grote stad. 
  

 
 



Meer informatie 
Wil je meer weten over deze vacature of een keer sfeerproeven op de afdeling? Neem dan tijdens 
kantooruren contact op met Homme-Auke Kooistra, klinisch fysicus / afdelingsmanager Medische 
Technologie, via telefoonnummer (055)-5818995.  
 
Interesse? 
Ben je geïnteresseerd? Reageer dan vóór 24 september 2018.  
 
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
 
 
Details: 
Locatie:  Apeldoorn en Zutphen 
FTE:   36 uur 
Salaris:  FWG 50 
Categorie :  Medisch Technisch Ondersteunend 
 
 


