
 
 
 
 
 
Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) is een ondernemend algemeen ziekenhuis, die een 
belangrijke functie vervult in de regio Midden Holland. Ruim 2000 deskundige en 
gemotiveerde medewerkers zetten zich in om onze patiënten kwalitatief hoogwaardige zorg 
te bieden. Als werkgever biedt het GHZ een werkklimaat waarin collegialiteit, samenwerking 
en opleiding centraal staan. De afdeling Medisch Instrumentele Dienst bestaat uit 7 collega’s 
die, naast de algemene apparatuur, ieder hun eigen aandachtsgebied hebben en met elkaar 
alle medische apparatuur in het GHZ beheren. De afdeling Medisch Instrumentele Dienst 
behoort tot de Eenheid Vastgoed, Huisvesting & Beheer, die verantwoordelijk is voor alle 
gebouwen, terreinen en installaties van het Groene Hart Ziekenhuis. 
 
Vanwege het vertrek van een collega zijn wij nu op zoek naar een 

 

Medisch Instrumentatie Technicus 

 
Wil je werken en leren in een uitdagende en innoverende sector, waar je in aanraking komt 
met  zowel techniek, ICT en de zorg, reageer dan snel.  
 
De functie: 
Het onderhouden en repareren van alle medische apparatuur en systemen in het ziekenhuis. 
Je krijgt je eigen aandachtsgebied. Voor de afdelingen binnen jouw aandachtsgebied ben je 
het eerste aanspreekpunt en overleg je over onderhoud en storingen. Je bent betrokken bij 
alles wat er speelt bij de instandhouding van veilig en verantwoord gebruik van medische 
apparatuur, vanaf het moment van aanschaf tot het moment van afkeuring.  
 
Wij vragen: 

• Een afgeronde MBO-opleiding, niveau 4 Elektronica of vergelijkbaar. 
• Een INTOP MTA- & MTB- diploma, of de bereidheid deze te halen. 

 
Wij bieden: 

• 36-urige werkweek.  
• Salariëring volgens FWG 45 (max. € 3072,-) - FWG 50 (max. € 3.490,-) (afhankelijk 

van leeftijd, opleiding en ervaring), 8,33% vakantiegeld en 8,33% eindejaarsuitkering. 
 
Bijzonderheden: 
Bereikbaarheidsdiensten maken deel uit van de functie. Je  bent woonachtig in de omgeving 
van het ziekenhuis (maximaal 30 minuten reistijd) of vindt het geen bezwaar te verhuizen. 
 
Meer informatie:  
Over de functie-inhoud kun je  telefonisch contact opnemen met Rianne Sturm, Hoofd 
Huisvesting en Techniek op telefoonnummer 0182 - 505812. Je kunt solliciteren via 
www.ghz.nl/werken-bij 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


