
 vacature  

Voor de afdeling Technisch Beheer & Onderhoud zijn we op zoek naar een enthousiaste, 
verantwoordelijke en leergierige  
 

Medisch Technicus (36 uur) 
 

 
De afdeling Technisch Beheer & Onderhoud is onderdeel van de sector Bedrijf & Gebouwen. 
Technisch Beheer & Onderhoud heeft als taak om de instandhouding van gebouwen, het terrein, de 
installaties, de (medische) apparatuur en de inventaris van het ziekenhuis te beheren. De afdeling 
bestaat uit 15 medewerkers verdeeld over twee teams. Binnen het team Medisch Technologisch 
Beheer werken naast een teamleider twee Medisch Technologen en twee Medisch Technici.  

 
Als Medisch Technicus  

 ben je – samen met je collega’s – verantwoordelijk voor het goed functioneren van de  
medische apparatuur binnen het ziekenhuis;  

 installeer, repareer, modificeer en verricht je onderhoud aan een breed scala aan medische  
apparatuur; van infuuspomp tot een MRI scanner; 

 voer je regie over werkzaamheden die zijn uitbesteed aan leveranciers; 

 heb je een actieve bijdrage aan verschillende projecten zoals het uitbreiden en verbouwen van  
afdelingen, het meedenken en adviseren over vervangings- en vernieuwingsvraagstukken;  

 heb je een adviserende rol bij de aanschaf en het gebruik van nieuwe apparatuur;  

 kom je telkens nieuwe uitdagingen tegen en is elke dag anders. Zo ben je het ene moment  
bezig met onderhoud aan apparaten en het volgende moment word je opgeroepen om 
gedurende een operatie een technische storing te verhelpen. Die dynamiek vind je juist 
aantrekkelijk! 

 
We zoeken jou wanneer  

 je in het bezit bent van een MBO-diploma (elektrotechniek, informatietechniek, mechatronica)  
en beschikt over de aanvullende opleiding medische techniek (MTA/MTB) of   bereid bent deze 
te behalen; 

 je beschikt bij voorkeur over relevante werkervaring;  

 je kennis hebt over en affiniteit hebt met ICT; 

 je uitstekende communicatieve vaardigheden hebt, goed in teamverband kunt werken en een  
servicegerichte en klantvriendelijke houding hebt; 

 je goed functioneert in een hectische werkomgeving en dan de juiste prioriteiten weet te stellen;  

 je zelfstandig en resultaatgericht bent en goed projectmatig kunt werken; 

 je i.v.m. 24-uurs bereikbaarheidsdiensten woonachtig bent in de omgeving van Drachten of  
bereid bent te verhuizen, zodat je in staat bent om binnen 30 minuten in het ziekenhuis 
aanwezig te zijn.  

 
Wij bieden jou een uitdagende functie in een hecht team met volop ontwikkelmogelijkheden. Het 

salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-Ziekenhuizen. Inschaling vindt plaats in FWG 45 en is 

afhankelijk van ervaring. Het betreft een aanstelling voor de duur van één jaar met de intentie dit te om 
te zetten naar een arbeidscontract voor onbepaalde tijd. 
 
Voor aanvullende informatie over deze functie kun je contact opnemen met Léon Noorduin, teamleider 
Medisch Technologisch Beheer, telefoon: 0512-588692. Als je aan bovenstaand profiel voldoet en 
belangstelling hebt nodigen we je graag uit om  voor 7 december 2018 te solliciteren via de solliciteren 
button. 
De sollicitatiegesprekken staan gepland op donderdag 13 en dinsdag 18 december 2018. 
 
Omdat veiligheid en vertrouwen belangrijk zijn in ons ziekenhuis, vragen we alle nieuwe collega’s om 
een geldige Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Dit is een voorwaarde voor aanname. 


