
Ben jij een enthousiaste leergierige collega die als medisch 
technicus met minimaal 1 jaar werkervaring het team komt 
versterken! 
 
Als medisch technicus ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor het optimaal 
functioneren van de medische apparatuur binnen het ziekenhuis. Je werkzaamheden zullen 
bestaan uit: 
 
• Het inventariseren, installeren en keuren van (nieuwe) medische apparatuur 
• Het verrichten van reparatie- en onderhoudswerkzaamheden 
• Het voeren van regie op de werkzaamheden door derden 
• Het leveren van technische adviezen bij investeringen 
• Het overdragen van technische kennis aan de gebruikers door middel van het instrueren, 
adviseren en begeleiden van gebruikers bij de inzet van (nieuwe) medische apparatuur; 
• Het zorg dragen voor een goede registratie van de uitgevoerde werkzaamheden. 
 

Werken bij de afdeling Medische Techniek 

De afdeling Medische Techniek maak deel uit van het servicecentrum Informatie- en 
Medische Technologie en is belast met het beheer en instandhouding van medische - en 
laboratorium apparatuur. Dit team bestaat uit 21 medewerkers waaronder een aantal 
medisch instrumentatietechnici A en B, een Senior, een Labgroep, Storingscoördinator en 
een Kwaliteitsfunctionaris.  

De sfeer typeert men als gemoedelijk, collegiaal en informeel hetgeen ook gestimuleerd 
wordt door een leidinggevende die ruimte geeft om je te ontplooien in je functie (wel 
binnen de gestelde kaders). Het werken binnen een topklinisch ziekenhuis en het pro actief 
meewerken aan innovatieve projecten, maken de functie uitdagend. Ook zijn er in de 
toekomst eventuele doorgroeimogelijkheden binnen Informatie Medische Technologie. 

Wat breng je mee? 

 Je hebt mbo Medische Techniek A&B afgerond. 

 Je hebt minimaal 1 jaar relevante werkervaring in de medische techniek.Je hebt een klantgerichte 
instelling met een verantwoordelijkheid voor de borging van veiligheid in een risicovolle omgeving.Je 
kunt zelfstandig werken combineren met het samenwerken met collega’s van eigen en andere 
vakgebieden. 

 Tevens ben je bereid tot het draaien van bereikbaarheidsdiensten. 

 In stressvolle situaties improviseren is voor jou geen probleem en jij weet je grenzen te stellen als het 
gaat om het bewaken van de hoeveelheid werk. 

 Je kunt procesmatig werken en denken. 

 Solliciteren kan tot en met 3 februari 2019 
 

Rijnstate biedt jou: 

 Arbeidsvoorwaarden en salaris op basis van de cao ziekenhuizen. 

 FWG 50 (€ 2.336,-/max. € 3.490,- bruto p.m. o.b.v. fulltime dienstverband á 36 uur p.w.). Inschaling 
hangt af van genoten opleiding en ervaring. 



 Een arbeidsovereenkomst van 36 uur voor bepaalde tijd (18 maanden). 

 Vakantie- en eindejaarsuitkering 8,33%. 

 Flexeuro-regeling. Hiermee kun je o.a. een deel van je eindejaarsuitkering en/of vakantiegeld fiscaal 
aantrekkelijk inzetten voor een hogere reiskostenvergoeding, studiekosten of -bijvoorbeeld- de 
financiering van zonnepanelen op je woning. 

 Goede bereikbaarheid per auto en OV. 

 Gratis parkeren bij Openlucht Museum tussen 7.00 en 19.00 uur met pendelbusdienst tussen museum 
en locatie Arnhem-Noord v.v. (ca. 5 minuten enkele reis). 

 Mogelijkheid om deel te nemen aan collectieve ziekenkostenverzekering van IZZ, waarbij Rijnstate een 
bijdrage levert aan de premie wanneer je zowel een basis- als aanvullende verzekering kiest. 
Daarnaast heeft Rijnstate een aantrekkelijk meerjarig collectief contract afgesloten met Menzis. 

 Een zeer actieve personeelsvereniging (De Spil): leuke activiteiten o.h.g.v. sport, reizen en cultuur. 
Denk aan skireis en met korting bezoeken van concerten. 

 
Solliciteren kan tot en met 3 februari 2019 
 

https://solliciteren.werkenbijrijnstate.nl/aanmaken-sollicitatie-incl-autorisatie-prs/standaard?VcSn=506&_ga=2.251674571.337878233.1546430132-1802437225.1546430132

