
Medisch instrumentatie technicus (specialisatie beeldvormende technieken)  
1FTE 
  
Ben jij die oplossingsgerichte technicus beeldvormende technieken die wij zoeken? En zoek je een nieuwe 
uitdaging in een innovatieve werkomgeving? Kom dan ons team versterken! 
  
Afdeling 
Onze afdeling Medische Technologie bestaat uit 24 medewerkers. Samen zijn wij verantwoordelijk voor het 
beheer en in stand houden van alle medische en laboratorium technologieën over de verschillende locaties van 
Gelre ziekenhuizen. De afdeling bestaat uit klinisch fysici, biomedische technologen, medische instrumentatie 
technici en management assistenten. De medisch instrumentatie technici zijn verdeeld over zes clusters, 
waaronder het cluster beeldvormende technieken. Vanwege het vertrek van één van onze collega’s zoeken wij 
versterking binnen dit cluster. 
 
Werkzaamheden  
Als medisch instrumentatietechnicus binnen het cluster beeldvorming voer je preventief en correctief 
onderhoud uit. Daarnaast geef je ondersteuning en advies bij aanschaf, installatie, QC, gebruik en toepassing 
van de medische technologieën van met name de afdelingen radiologie en nucleaire geneeskunde gedurende 
de gehele levenscyclus van medische apparatuur.  
Naast diverse Siemens systemen (o.a. CT, MR, SPECT-CT en PET-CT) ondersteunen wij een breed scala aan 
röntgen- en echografiesystemen van andere leveranciers (Tromp, Canon, GE Healthcare en Philips).  
 
Functie eisen 
Wij zoeken een ervaren, enthousiaste en servicegerichte collega. Je beschikt over relevante technische kennis 
en ervaring - bij voorkeur t.a.v. de beeldvormende systemen - en hebt daarnaast affiniteit met ICT en medische 
dataverwerking. Je dient een opleiding elektronica op minimaal MBO-4 / HBO niveau te hebben gevolgd. 
Daarnaast heb je de opleiding medische techniek (Intop zorgsector MTA en MTB) en stralingsbescherming op 
niveau 5, of de bereidheid deze te volgen. Je bent waar nodig bereid om intensieve (deels buitenlandse) 
scholing te volgen t.a.v. onze beeldvormende modaliteiten. Je bent klantgericht, flexibel, stressbestendig, je 
hebt gevoel voor prioriteit, neemt initiatief en beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden. 
Daarnaast kun je zowel zelfstandig als in teamverband werken. Je bent woonachtig in de omgeving van onze 
ziekenhuizen of je bent bereid daar heen te verhuizen. 
 
Ons aanbod  
Wij bieden je een uitdagende functie met goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO ziekenhuizen, in eerste 
instantie voor de duur van een jaar. Je gaat werken in een complexe, dynamische omgeving waar snel 
ingespeeld wordt op kwalitatieve en innovatieve ontwikkelingen. Samen met medisch instrumentatietechnici 
van andere clusters neem je deel aan de storingsdienst en de bereikbaarheidsdienst.  
  
Meer informatie 
Wil je meer weten over deze vacature? Neem dan tijdens kantooruren contact op met Homme-Auke Kooistra, 
klinisch fysicus / afdelingsmanager Medische Technologie, via telefoonnummer (055)-5818995.  
 
Interesse? 
Ben je geïnteresseerd? Reageer dan zo spoedig mogelijk door je motivatiebrief en cv te mailen aan 
werkenbij@gelre.nl. De vacature sluit op 1 juli. De gesprekken vinden plaats in week 27 en 28.  
 
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
 
 
 
Details: 
Locatie:   Apeldoorn en Zutphen 
FTE:   36 uur 
Salaris:  Conform CAO ziekenhuizen (afhankelijk van opleiding en ervaring) 
Categorie :  Medisch technisch ondersteunend 
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