
 

 

 

Medisch technici gezocht! 

Op zoek naar een afwisselende baan als medisch technicus? Kom dan bij ons solliciteren! Door de toenemende 
vraag én de ambitie om het dienstenpallet uit te breiden, zijn wij per direct op zoek naar 3 nieuwe collega’s! 

Wie is MDW medical? 

Sinds 2008 helpt MDW medical vele klanten bij het beheer en onderhoud van medische apparatuur. Academische 
en perifere ziekenhuizen, ambulancediensten, privéklinieken, verpleeghuizen en leveranciers van medische 
apparatuur behoren daarbij tot onze vaste klantenkring. Dankzij onze persoonlijke benadering en professionele 
manier van werken mogen wij vele klanten al jarenlang helpen. Dit is waar we trots op zijn! 
Ook is MDW medical zeer actief in het professioneel afvoeren, opknappen en opnieuw inzetten van medische 
apparatuur in landen over de wereld. 

Wat ga je doen? 

Als medisch technicus ben je verantwoordelijk voor het goed functioneren van de medische apparatuur die bij onze 
klanten wordt ingezet. Je ondersteunt gebruikers bij de inzet van de medische apparatuur door deze te installeren, 
onderhouden, optimaliseren en door de gebruikers te instrueren. 

Wanneer er medische apparatuur wordt afgevoerd bij onze klanten, zal je hierbij ondersteuning bieden en 
bijdragen aan het vinden van een nieuwe bestemming voor deze apparatuur. Dit onderdeel van MDW medical is 
snel groeiende dus een ondernemende inzet is gewenst! 

Wie zoeken we? 

Je hebt een afgeronde technische MBO-4 of HBO-opleiding met bij voorkeur als specialisatie Elektronica en ICT. 
Je hebt de aanvullende opleiding Medische Technologie A en B behaald of je bent bereid deze te volgen. 
Enkele jaren werkervaring als medisch technicus is een pre. 
Je bent proactief, ondernemend, flexibel, zelfstandig, probleemoplossend en mensgericht. 
Je kunt goed prioriteiten stellen en je bent in staat te schakelen tussen alle aspecten van deze brede functie. 
Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. 
Je bent in het bezit van rijbewijs B. 
Je bent bereid om in zorginstellingen verspreid over het land ingezet te worden. 

Wat bieden we? 

Binnen de snel veranderende en innovatieve sfeer van ons bedrijf bieden we je een leuke, uitdagende functie met 
een - beter dan - marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Je vindt aansluiting bij collega’s 
rondom jouw expertise waarbij je volop de ruimte en verantwoordelijkheid krijgt voor eigen ontwikkeling en 
kennisdeling. De vacature is in eerste instantie voor de periode van één jaar. 

Reageren 

Wil je meer weten over de functie, dan mag je contact opnemen met Martijn de Wijk via 030-2090913 of mail naar 
info@mdwmedical.nl. 
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