
 

Medisch Instrumentatietechnicus 

 36 uur per week 

 Onbepaalde tijd 

 Publicatiedatum: 24 augustusi 2018  

 Sluitingsdatum: 21 september 2018  

 Schaal 7/8: max € 47325 bruto per jaar bij volledig dienstverband (incl. vakantiegeld en 
eindejaarsuitkering) 

 Eerste gespreksronde vindt plaats in week 40 

Functieomschrijving 
Binnen de afdeling Medische Technologie & Klinische Fysica (MTKF) zijn we op zoek naar een Medische 
Instrumentatietechnicus voor het aandachtsgebied OK, beeldvormende en patiëntbewaking technologie. Als 
medische instrumentatietechnicus ben je verantwoordelijk voor het in gebruik nemen en in stand houden van 
medische apparatuur en systemen en het bieden van (technische) ondersteuning aan gebruikers en eigenaar 
met als doel de continuïteit en veilige toepassing van medische apparatuur en systemen zo optimaal mogelijk 
te borgen. De aanstelling vindt plaats binnen de afdeling MTKF van het Radboudumc. Voor de helft van de 
aanstelling ben je ook werkzaam binnen de afdeling Medische Elektronica (ME) van de Sint Maartenskliniek. 
 
Je bent verantwoordelijk voor: 

 de ingebruikname van (nieuwe) medische apparatuur en systemen op de afdelingen; 

 het ondersteunen van proefplaatsingen en zichtzendingen op de afdelingen; 

 het geven van instructies aan de gebruikers van medische apparatuur en systemen; 

 het uitvoeren van periodiek en correctief onderhoud aan medische apparatuur en systemen conform 
wet- en regelgeving, het beleid van het Radboudumc/ Sint Maartenskliniek en de 
dienstverleningsafspraken met de afdelingen; 

 de eerstelijns ondersteuning bij storingen, incidenten en calamiteiten met medische apparatuur en 
systemen; 

 deelname aan de storingsdienstregeling van MTKF en ME voor bereikbaarheid en inzetbaarheid buiten 
de reguliere werktijden; 

 de correcte en volledige administratie van alle uitgevoerde werkzaamheden, storingsoorzaken en 
bijzonderheden in het facility management systeem Ultimo; 

 het leveren van een actieve bijdrage aan de kennisontwikkeling binnen MTKF en ME. 

Profiel 

 Afgeronde hbo opleiding richting medische technologie of gezondheidstechnologie; 

 Opleiding Medische Technologie A/B gevolgd; 

 Kennis en ervaring op het gebied van OK, beeldvormende en patiëntbewakingsapparatuur; 

 Minimaal twee jaar werkervaring als service technicus in een ziekenhuis of commerciële organisatie; 

 Beschikt over goede contactuele en communicatieve vaardigheden; 

 Klantgericht, een echte teamspeler en je voelt je resultaatverantwoordelijk; 

 Tot slot herken je jezelf in de Radboud manier van werken. 

Organisatie 
Vanuit het Servicebedrijf ondersteunt Medische Technologie en Klinisch Fysica (MTKF) de afdelingen van het 
Radboudumc bij de veilige en doelmatige toepassing van medische technologie binnen de patiëntenzorg, het 
onderwijs en onderzoek. Veilige toepassing van medische technologie betekent een veilig medisch hulpmiddel 
in handen van een getrainde gebruiker binnen een omgeving die het veilig gebruik ondersteunt. 
  
Het team van MTKF bestaat uit gedreven professionals met een passie voor medische technologie. Centraal 
staat een hoge kwaliteit van dienstverlening, een sterke betrokkenheid bij de afdelingen, persoonsgerichte 
zorg, samenwerking en innovatie. Hiermee levert MTKF een belangrijke bijdrage aan de missie van het 
Radboudumc: ‘to have a significant impact on healthcare’. 

http://www.radboudumc.nl/werken-bij/de-radboud-manier-van-werken


  
 
Vanaf 1 juni 2018 zal MTKF een structurele samenwerking aangaan met de afdeling Medische Elektronica  van 
de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. De afdeling Medische Elektronica (ME) ondersteunt de afdelingen van de 
Sint Maartenskliniek bij de veilige en doelmatige toepassing van medische technologie binnen de 
patiëntenzorg. 
 
Het Radboudumc 
Het Radboudumc wil voorop lopen in de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en betaalbare 
gezondheidszorg. En daarmee aan de gezondheid van mens en maatschappij in Nederland en 
daarbuiten. Bekijk zelf hoe dat zich uit in onze strategie. 
 
Lees meer over wat werken bij het Radboudumc betekent en hoe jij daaraan kan bijdragen. 
 

Arbeidsvoorwaarden  
Afhankelijk van kennis en ervaring vindt inschaling plaats in schaal 7 (maximaal € 2.996) of schaal 8 (maximaal € 
3.391) bruto per maand op basis van een volledig dienstverband. 
 
Bij indiensttreding vragen wij om een verklaring omtrent gedrag (VOG) en vindt er een screening plaats op 
basis van het aangeleverde cv. De procedure hiervoor verloopt via de afdeling HR van het Radboudumc.  
  
Lees meer over de arbeidsvoorwaarden en sollicitatieprocedure binnen het Radboudumc. 
 

Opmerkingen en contactinformatie  
Voor alle aanvullende vragen over de functie kun je contact opnemen met ir. Ernest Prins, manager MTKF, 06 
543 028 15 of met  Wouter Starren, coördinator medische technologie. Voor solliciteren gebruik de knop 
‘Solliciteren’.  
  
Graag solliciteren vóór 21 september via ons online sollicitatieformulier. 
Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures stellen wij niet op prijs. 
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