
 

 
 

Medisch Instrumentatie Technicus (fulltime, 36 uur) 
 
Heb jij een technische achtergrond en wil jij aan de slag in de zorg? Houd jij van afwisseling en ben je 
graag bezig met het oplossen van technische vraagstukken? Dan is de baan van Medisch 
Instrumentatie Technicus in het Catharina Ziekenhuis iets voor jou! 
 

Functie inhoud 
 Als Medisch Instrumentatie Technicus ben je – samen met je collega’s – verantwoordelijk voor 

het goed functioneren van de medische apparatuur binnen het Catharina Ziekenhuis.  

 Je installeert en modificeert apparatuur en je verricht onderhoud aan medische apparatuur. Je 
draagt zo actief bij aan een goed verloop van de zorg binnen het ziekenhuis. 

 Jouw functie is een afwisselende functie. Naast dat je binnen je werkzaamheden bezig bent met 
veel verschillende medische apparaten, denk je actief mee bij verschillende projecten. Denk 
hierbij aan uitbreidingen en het meedenken en adviseren over mogelijke vernieuwingen. 
Tegelijk heb je een adviserende rol bij de aanschaf en het gebruik van nieuwe apparatuur. 

 Elke dag is anders en je komt telkens nieuwe uitdagingen tegen. Zo ben je het ene moment 
bezig met onderhoud aan apparaten en het volgende moment wordt je opgeroepen om een 
technische storing te verhelpen. 

 

Functie eisen 

 Je hebt een technische opleiding afgerond (MBO/HBO niveau) in de richting elektrotechniek, 
(bio)medische techniek of mechatronica. 

 Je hebt affiniteit met ICT 

 Een afgeronde MTA en MTB opleiding is een pré. 

 Jij functioneert goed in een multidisciplinaire werkomgeving en weet de juiste prioriteiten te 
stellen 

 Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en hebt een flexibele werkhouding 

 Je beheerst het technisch Engels goed  

 Je vindt het geen probleem om beschikbaar te zijn voor bereikbaarheids-, en verschoven 
diensten en hebt een maximale reistijd van 30 minuten. 
 

Service-eenheid MICT 
De ambities van het ziekenhuis worden ondersteund door de service-eenheid MICT (Medische, 
Informatie en Communicatietechnologie). Deze eenheid is verantwoordelijk voor de ICT en de 
medische techniek van het ziekenhuis.  
 
Je komt terecht in een hecht team waar collegialiteit hoog in het vaandel staat. Je gaat met collega’s 
meelopen om je de verschillende processen, werkzaamheden en apparatuur eigen te maken. Het 
volgen van verschillende trainingen en cursussen is onderdeel van het inwerktraject bij deze functie. 
 

Het Catharina Ziekenhuis 
Werken bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven betekent werken in een open, gastvrije en bovenal 
deskundige omgeving. In een topklinisch opleidingsziekenhuis met veel ambitie. Waar de patiënt, 
maar ook de medewerker voorop staat. Werken bij Catharina betekent dagelijks het enthousiasme 
en de gedrevenheid ervaren van ruim 3.500 collega’s. Wij zijn er trots op dat het Catharina 
Ziekenhuis reeds 10 jaar tot het selecte gezelschap van Top Employers behoort. 

https://www.catharinaziekenhuis.nl/pers/persberichten/1920-catharina-ziekenhuis-voor-10e-jaar-uitgeroepen-tot-topwerkgever.html


 

 

Ons aanbod 
De functie is volgens Cao Ziekenhuizen ingeschaald in 
FWG 50 (max € 3490,00 bruto per maand), op basis van een 36-urige werkweek. Inschaling vindt 
plaats op basis van meegebrachte kennis en ervaring. Als medewerker van het Catharina Ziekenhuis 
kun je gebruik maken van één of meer regelingen uit ons Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden. 
Bijvoorbeeld een vergoeding voor een fiets, laptop of sportschoolabonnement of extra 
reiskostenvergoeding. Deze regelingen leveren jou een fiscaal voordeel op! Binnen het 
meerkeuzesysteem kun je bijvoorbeeld ook extra verlofdagen kopen. Hiernaast bieden we jou ruimte 
voor vakverbreding en persoonlijke ontwikkeling.  
Een Verklaring Omtrent het Gedrag en mogelijk een assessment maken onderdeel uit van de 
sollicitatieprocedure. 
 

Interesse? 
Wil je meer weten over deze functie en je kansen binnen de Service Eenheid MICT? Neem dan 
contact op met John Schasfoort (Manager Medische Technologie) op 040 – 239 9960. 
 
Wil jij ons team versterken? Je sollicitatie ontvangen we graag voor 15 februari via de 
sollicitatiebutton op onze pagina, https://www.catharinaziekenhuis.nl/werken-bij-
catharina/vacatures/29381-medisch-instrumentatie-technicus-fulltime-36-uur.html. De eerste 
gespreksronde vindt plaats op 25 februari. 
 

https://www.catharinaziekenhuis.nl/werken-bij-catharina/vacatures/29381-medisch-instrumentatie-technicus-fulltime-36-uur.html
https://www.catharinaziekenhuis.nl/werken-bij-catharina/vacatures/29381-medisch-instrumentatie-technicus-fulltime-36-uur.html

