
Teamleider medische techniek 

Ben jij onze people manager die op een coachende 
wijze leiding geeft? 
36 uur 
Salarisindicatie : 2750 tot 4361 euro 
Vast contract, bepaalde tijd 

Solliciteren 

Wat ga je doen 

Als teamleider geef je leiding aan een 20-tal technici binnen de sectie medische techniek van 
de afdeling medische technologie. Zij zijn verantwoordelijk voor de hoog-complexe medische 
en laboratoriumapparatuur. Zij werken onder hoge druk waarbij stressbestendigheid van 
groot belang is. Dit alles binnen de bestaande zorgomgeving waarbij het zorgproces 24/7 
doorgaat. 

Je werkzaamheden bestaan o.a. uit: 

• Borging van de uitvoering van het Convenant Medische Technologie ten aanzien van 
de levenscyclus van medische apparatuur, via aansturen en optimaliseren van het 
operationele proces. 

• Coachen en begeleiden (eigen) medewerkers, bewaken van onderhoudsplanning en 
–uitvoering, organiseren van werkoverleg, voeren van jaargesprekken. 

• Voorstellen doen ten behoeve van het operationeel en tactisch beleid van de afdeling 
medische technologie, en de sectie medische techniek in het bijzonder. 

• Adviseren van de manager medische technologie inzake strategisch beleid op gebied 
van medische technologie in brede zin. 

• Bijdragen aan het opstellen van de begroting voor de afdeling medische technologie 
en verantwoording dragen voor juiste toewijzing, aanwending, beheer en bewaking 
van financiële middelen binnen het taakgebied conform de begroting. 

• Periodiek evalueren van de dienstverlening met de stakeholders, o.a. via 
onderhoudsmanagementrapportages. 

• Uitvoering geven aan projectmanagement van grote/complexe activiteiten, adviseren 
bij investeringen, begeleiden van aanschaf apparatuur en introductie van nieuwe 
technologieën. 

Wat we van je verwachten 

https://www.werkenbijvumc.nl/apply/?vacancy_id=D99.2019.00046RT&post_id=21564


• HBO of WO werk-en denkniveau; 
• Ruime ervaring in het aansturen van teams in een veranderende werkomgeving; 
• Kennis van de geldende wet- en regelgeving betreffende medische technologie en 

nieuwe ontwikkelingen in dit vakgebied; 
• Je bent besluitvaardig, daadkrachtig, zelfstandig en overtuigend. 

Ben jij onze people manager die op een coachende wijze leiding geeft en daarbij de 
veiligheid en kwaliteit hoog in het vizier heeft staan? Dan komen we graag met je in contact. 

Waar ga je werken 

De afdeling medische technologie omvat een vijftal secties met een totale omvang van ca. 45 
medewerkers, te weten: bedrijfsbureau, medische techniek, servicecentrum, ontwikkeling 
en algemeen klinische fysica. Zij ondersteunen het gebruik en innovatie van de medische 
apparatuur VUmc-breed, waarbij beheer en onderhoud, borging van kwaliteit, veiligheid en 
effectiviteit centraal staan. Dit doet de afdeling met de juiste kennis en kunde, via heldere en 
duidelijke communicatie, voor een diversiteit aan gebruikers (artsen en verpleegkundigen). 

Wat we je bieden 

Salarisschaal 10: 2750 tot 4361 euro bruto bij een fulltime dienstverband (afhankelijk van 
opleiding en ervaring). 

We bespreken graag de mogelijkheden tijdens een persoonlijk gesprek. 

• 8,3% eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag. 
• Je pensioen wordt opgebouwd bij het ABP. VUmc draagt 2/3e deel van deze premie 

bij. 
• Wij vergoeden 75% van je OV reiskosten. 
• In eerste instantie bieden wij jou een jaarcontract, met uitzicht op een vast 

dienstverband. 

Voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden kijk op onze website. 

Een screening kan onderdeel zijn van de selectieprocedure. Het aanvragen van een VOG 
(Verklaring Omtrent Gedrag) is voor iedere nieuwe medewerker verplicht. 
Klik hier voor meer informatie over de screeningsprocedure en of deze op jou van toepassing 
is. 

  

https://www.werkenbijvumc.nl/watwijbieden/
https://www.werkenbijvumc.nl/medewerkerscreening/


Bijzonderheden 

Een selectie assessment is onderdeel van het selectieproces. 

De eerste gespreksronde zal zijn in de week van 25 t/m 29 maart 2019; voor de tweede 
ronde is woensdag 3 april a.s. gereserveerd. 

Laten we kennismaken 

Bel ons gerust! 
Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Henny Hoekman, manager 
medische technologie, via 020-4444118. 

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Romy 
Terrero Sierra, corporate recruiter, via 06-25716349. 

Je kunt uiterlijk tot en met 17 maart 2019 solliciteren via de button. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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