
                                  

                    
 

Medisch Technicus 
24-36 uur (eventueel 4x9 ) | Nieuwegein | Utrecht | Woerden 

 
Elke dag is anders en je komt telkens nieuwe uitdagingen tegen. Zo ben je, als Medisch Technicus in 
het St. Antonius Ziekenhuis, het ene moment bezig met onderhoud aan apparaten en het volgende 
moment wordt je misschien opgeroepen een technische storing te verhelpen. Samen met je collega’s 
zorg je voor de juiste wijze van inzet van medische technologie bij onderzoek en behandeling van de 
patiënt.  
 
Wat ga je doen?  
Als Medisch Technicus ben je, samen met je collega’s, verantwoordelijk voor het goed functioneren 
van de medische apparatuur/technologie die binnen het ziekenhuis wordt ingezet.  
Je ondersteunt gebruikers bij de inzet van medische technologie in de meest brede zin. Denk hier bij 
o.a. aan: het installeren van de apparatuur, het technisch beheer van een breed scala aan medische 
apparatuur en technische ondersteuning tijdens medische ingrepen. Daarnaast denk je mee hoe je op 
creatieve wijze de specifieke technologische wensen van gebruikers kunt vervullen.  
Ook heb je een adviserende rol bij de aanschaf en het gebruik van nieuwe apparatuur. Een 
afwisselende functie!  
 
Jouw profiel  
Je voelt je prima thuis in een hectische werkomgeving, het is voor jou geen probleem de juiste 
prioriteiten te stellen. Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en hebt een 
flexibele werkhouding. Vanzelfsprekend heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een 
dienstverlenende instelling. 
Daarnaast heb je in ieder geval: 

• een afgeronde technische Mbo-4 of Hbo-opleiding met bij voorkeur als specialisatie 
elektronica en/of ICT  

• de aanvullende opleiding Medische Technologie (A en B) of de bereidheid deze te volgen 
• ervaring als medisch technicus in een ziekenhuis is een pre  

 
Het St Antonius Ziekenhuis  
Het St. Antonius Ziekenhuis is een topklinisch en vooruitstrevend ziekenhuis dat, gezien de 
technische en infrastructurele ontwikkelingen in de gezondheidszorg, graag voorloopt in het gebruik 
van ICT. Dat willen wij bereiken door de patiëntervaring centraal te stellen, een excellente 
ondersteuning van werkprocessen te realiseren ondersteund met vergaande eHealth toepassingen 
voor patiënten, verwijzers en ketenpartners...  
 
De werkplek  
Vanuit de eenheid Klinische Fysica en Instrumentatie (KFI) verzorgen we met 35 collega’s de medisch 
technische en klinisch fysische ondersteuning binnen alle poli- en ziekenhuislocaties van het St. 
Antonius Ziekenhuis. De eenheid adviseert bij de aanschaf van medische technologie, begeleidt de 
introductie van nieuwe ontwikkelingen en klinisch wetenschappelijk onderzoek en participeert in de 
beleidsontwikkeling op medisch technologisch gebied. Bij de implementatie van medische technologie 
verlenen we project- en gebruikersondersteuning. Tot slot draagt de eenheid de verantwoordelijkheid 
voor het technisch beheer van de medische apparatuur.  
 
Wij bieden  
Wij bieden je een plezierige sterk afwisselende werkomgeving en houden graag rekening met jouw 
persoonlijke wensen.. Een werkweek van 4 x 9 uur behoort tot de mogelijkheden. 
Daarnaast bieden we: 
• een prettige werksfeer met enthousiaste collega’s die ervoor zorgen dat je je snel thuis voelt in 

ons team  
• we houden graag rekening met jouw persoonlijke wensen  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Het salaris (cao-Ziekenhuizen) valt in  FWG 50 , maximaal € 3490,-  bruto per maand op basis 

van een 36-urige werkweek. De schaal waarin je wordt ingedeeld is afhankelijk van je afhankelijk 
van opleiding en het ervaringsniveau. 

• Daarnaast hebben we goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13e maand en de 
mogelijkheid deel te nemen aan een fiets-, fitness- of ‘bring your own device’-regeling. 

• Je start met een jaarcontract dat, als we beiden positief zijn, wordt omgezet in een vast contract 
 
Eerst meer informatie? Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met de 
Manager Bedrijfsvoering KFI, Renate Mulder, telefoon 06-51135483, email 
r.mulder3@antoniusziekenhuis.nl. Zij vertelt je graag meer over de functie en de afdeling. 
 
Voor vragen over de sollicitatieprocedure kan je contact opnemen met het Recruitmentteam van 
Antonius@Work: 088 320 86 40.  
 
Sollicitatie  
Je kunt direct solliciteren via  deze link. De sluitingsdatum is 27 mei a.s.   

mailto:r.mulder3@antoniusziekenhuis.nl
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