
Binnen ons ziekenhuis werken vele disciplines samen onder het motto “steeds beter”.  
Een ieder levert vanuit zijn deskundigheid en competenties een bijdrage aan het realiseren 
van de ambities van Meander. Goede patiëntenzorg, gastvrijheid en zorgvernieuwing staan 
bij ons hoog in het vaandel. 

Ons primaire doel is het bieden van professionele patiëntenzorg. Hierbij staan de Meander 
kernwaarden: betrokkenheid, deskundigheid en ambitie centraal. We verwachten van alle 
medewerkers dat zij, vanuit hun functie en kwaliteiten, hieraan een actieve bijdrage leveren. 
 
De afdeling Techniek & Vastgoed, bestaat uit de onderdelen Algemene Techniek, Medische 
Techniek, Ontwikkeling en Beheer en Projecten. 

Voor de Medische Techniek zijn wij op zoek naar een: 
 

 Medisch Instrumentatietechnicus   
              36 uren gemiddeld per week (100%) 

 
De functie: 

 In een team van 10 medewerkers zorg je voor de instandhouding en het veilig 
functioneren van de medische apparatuur 

 Je adviseert bij aanschaf, de introductie en het gebruik van medische apparatuur. 

 Je bent goed op de hoogte van de medisch technologische ontwikkelingen. 

 Je voert zelfstandig onderhoud uit of begeleidt onderhoud uitgevoerd door externen. 

 Je werkt mee aan het in stand houden van de kwaliteitsborging van alle medische 
technologie binnen Meander MC 

 Je zorgt voor een goede administratieve afhandeling van je werkzaamheden in ons 
FMIS (Ultimo). 

 Je draait mee in de bereikbaarheidsdienst. 
 
Wij vragen: 

 Je hebt een relevante afgeronde MBO-opleiding en bij voorkeur Intop A en B.  

 Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring. Affiniteit met de zorg is een pré.  

 Je beschikt over goede mondelinge en administratieve vaardigheden.  

 Je bent een teamspeler en je beschikt over een dienstverlenende instelling. 

 In contacten met de afdelingen en leveranciers ben je in staat om doelgericht tot 
afspraken te komen. 

 
Wij bieden: 
In eerste instantie een dienstverband voor de duur van 1 jaar. Bij goed functioneren zal dit 
daarna worden omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.  
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO ziekenhuizen. De functie is ingedeeld in FWG 
50, met het daarbij behorende salaris van maximaal € 3490,- bij een volledig dienstverband. 
 
Informeren en solliciteren: 
Graag ontvangen wij je sollicitatiebrief met CV voor 12 februari 2019. 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Roel Lechner, 
coördinator Medische Techniek, via telefoonnummer 033- 850 1770. 
 
Op onze site www.werkeninmeander.nl vind je informatie over de sollicitatieprocedure 

http://www.werkeninmeander.nl/

