
                    Medewerker Technische Dienst 

 

Medicare Uitgeest BV is fabrikant en distributeur van regelapparatuur op het gebied van medische 

gassen, beademing, vacuüm en gasmixers.  

We zijn inmiddels 23 jaar werkzaam in de medische branche en hebben alle ziekenhuizen in 

Nederland als klant.   

De producten van Medicare zijn CE gecertificeerd en ons bedrijf heeft een gecertificeerd 

kwaliteitssysteem volgens ISO 13485.  

Onze producten worden in eigen werkplaats geassembleerd en getest voordat deze naar onze 

klanten gaan. Om de hoogste kwaliteit en service van onze producten te kunnen garanderen, zijn wij 

op zoek naar een kandidaat voor de positie van Medewerker Technische Dienst  

Kernverantwoordelijkheden 1. Montage, assemblage en testen van apparatuur 2. In ontvangst 

nemen en controleren van retour gekomen goederen 3. Reparatie en onderhoud 4. Support aan 

klanten (bijvoorbeeld installatie en technische vragen) 5. Administratieve afhandeling, registratie en 

rapportage.  

Onderhoud en reparatie vindt zowel plaats in onze werkplaats in Uitgeest, als ook op locatie bij onze 

klanten in heel Nederland. Daarnaast bied je onze klanten technische support bij vragen over 

werking en eventuele storingen en denk je mee over (maatwerk) oplossingen.  

Wij verwachten van jou: • Diploma MBO vergelijkbaar (bijvoorbeeld WTB) • Ervaring in soortgelijke 

functie 1-2 jaar • Goede communicatieve eigenschappen beschikken (Nederlands, Engels is een pré) 

• Geldig rijbewijs • Kwaliteit hoog in het vaandel.  

Wij bieden jou een zelfstandige functie waarin klantgerichtheid, accuraat werken en doelgerichtheid 

centraal staat. Een prettige werksfeer, samenwerken, openheid en directe communicatie vinden wij 

belangrijk in ons team.  

Ligt jouw hart in de (medische) techniek, vind je het interessant om te werken met fijnmechanica en 

ben je toe aan een volgende stap in je carrière? We zijn per direct op zoek naar een Medewerker 

Technische Dienst voor 32 uur/week. Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten over deze 

functie, neem dan contact op met Medicare op 0251-316358 en vraag naar Sasja Nijman. Wil je 

meteen solliciteren, dan kijken we uit naar jouw motivatiebrief en CV die je kunt sturen naar 

info@medicare-uitgeest.nl. 


