
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 uur per week 
Vacaturenummer: 19/033 

Functieomschrijving 

• 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; 
• Je zorgt voor een goede administratieve afhandeling van je werkzaamheden in ons FMIS (Ultimo); 
• Je draait mee in de bereikbaarheidsdienst. 

functie-eisen 

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

Arbeidsvoorwaarden 

• Contract voor de duur van een jaar, met mogelijkheid tot verlening; 
• Een salaris van € 2.336,- tot maximaal € 3.490,- bruto per maand (FWG 50) bij een 36-urige werkweek, afhankelijk 

van je ervaring; 
• Een boeiende werkomgeving met veel zelfstandigheid en fijne collega's; 
• Goede bereikbaarheid met openbaarvervoer en auto (voldoende parkeergelegenheid). 

Informatie 

Enthousiast geworden? Solliciteer dan direct via de sollicitatiebutton' Je kan tot 22 april a.s. reageren op deze 
vacature. 

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Roei Lechner, coördinator Medische Techniek, via 
telefoonnummer 033 - 850 1770. 


