
Wil jij werken in een ziekenhuis waar het echt draait om de patiënt, in een cultuur van niet te veel 
praten maar doen? In een omgeving waar collega’s elkaar kennen en makkelijk aanspreken? Waar 
we door slim samenwerken het gedoe halveren en daarmee de aandacht voor elkaar en de patiënt 
verdubbelen? Waar je onderdeel bent van een Facilitair bedrijf met een gezellige maar ook zakelijke 
sfeer?  
Ben je op zoek naar uitdaging, ontwikkeling en verdieping van je technische kennis? 
 
Spreekt dit je aan, dan ben jij wellicht de medisch technicus (m/v) die ons team komt versterken. Dan 
zit er dus maar één ding op: niet wachten maar solliciteren! 

Wat wordt je functie? 
Door de toenemende vraag én de ambitie om het dienstenpallet van onze afdeling uit te bereiden 
zijn we op zoek naar een nieuwe collega. De afdeling Medisch Instrumenteel Beheer bestaat 
momenteel uit 7 medewerkers en 1 leidinggevende. Elke medewerker heeft zijn eigen 
aandachtsgebied. We streven ernaar om zoveel mogelijk werk door onze eigen technici uit te laten 
voeren. Dit geeft verdieping en verbreding van je kennis en zorgt voor een solide basis. Daardoor 
blijft het werk zeer uitdagend. Vanzelfsprekend hoort scholing daarbij. 

Jouw aandachtsgebied is o.a. de Intensive Care, spoedeisende hulp, cardiologie, CCU en de 
kinderafdeling. Je bent verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van alle medische 
apparatuur deze afdeling. Je houdt je o.a. bezig met de volgende werkzaamheden: 

 Kwaliteitsbewaking van medische apparatuur aan de hand van normen en specificaties 
 Uitvoeren van periodiek onderhoud en correctief onderhoud van medische apparatuur 
 Begeleiden en controleren bij eventueel onderhoud door derden 
 Adviseren en begeleiding bij aanschaftrajecten van medische apparatuur 
 Begeleiden gebruikers bij bediening medische apparatuur 
 Up-to-date houden van het apparatuur beheersysteem 

Wat vragen wij ? 
 Relevante technische opleiding op MBO+ / HBO-niveau 
 Bij voorkeur heb je een diploma INTOP MTA en MTB  
 Bereidheid tot volgen van relevante opleidingen 
 Je hebt een probleemoplossend vermogen 
 Je bent uitstekend communicatief vaardig 
 Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken 
 Je kunt goed omgaan met stressvolle situaties 
 Je hebt een servicegerichte instelling 
 Goede kennis in woord en geschrift van de Engelse taal  
 Bereid zijn mee te draaien met beschikbaarheidsdiensten  
 In verband met de beschikbaarheidsdiensten is je reisafstand woon-werk maximaal 30 

minuten 
 
Diegene die verder bij het team en de cultuur past heeft: 
een flexibele instelling, kan tegen een tikkie, is in staat te relativeren, een 24/7 mentaliteit, 
improvisatie talent; en vooral een gezonde dosis humor. 

 

Wat bieden wij? 
Wij bieden je een afwisselende en veelzijdige functie en een collegiale werksfeer. Je hebt je eigen 
aandachtsgebied in een klein team, maar je kunt altijd op elkaar bouwen. Het betreft een fulltime 
dienstverband voor 36 uur per week. Salaris conform de CAO ziekenhuizen en mede afhankelijk van 
opleiding en ervaring. 



 
Wil je meer weten? 
Voor inlichtingen over deze functie kan je contact opnemen met de heer  M. Doeleman, Hoofd 
Medisch Instrumenteel Beheer, telefoonnummer 010 – 2585098 of via  06-58712926). Hij staat je 
graag te woord, je kunt hem ook een appje sturen. We kijken uit naar je bericht of sollicitatie. Je kunt 
solliciteren d.m.v. het online sollicitatieformulier onder vermelding van vacaturenummer 
130/37230/18. 
 
Een aanvraag van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van de procedure en de 
Privacyverklaring verwerking gegevens sollicitanten is van toepassing. 
 


