Medisch Technicus Medische Technologie & Klinische Fysica (MTKF)
Functieomschrijving
Heb je affiniteit met techniek en medische apparatuur? Beschik je daarnaast ook nog over
goede sociale vaardigheden? Dan is de afdeling Medische Technologie & Klinische Fysica
misschien wel jouw volgende werkplek als medisch Technicus binnen onze Themagroepen!
Als medische technicus ben je verantwoordelijk voor het in gebruik nemen en in stand houden
van medische apparatuur en systemen en het bieden van (technische) ondersteuning aan
gebruikers en eigenaar met als doel de continuïteit en veilige toepassing van medische
apparatuur en systemen zo optimaal mogelijk te borgen. Belangrijk aandachtsgebied zijn de
afdelingen binnen de themagroepen Hart & Vaat en Revalidatie & Herstel. Hier kom je
apparatuur tegen zoals brancards, tilliften, elektronische bloeddrukmeters en patiëntbewaking.
Taken en verantwoordelijkheden










De ingebruikname van (nieuwe) medische apparatuur en systemen op de afdelingen.
Ondersteunen bij proefplaatsingen en zichtzendingen op de afdelingen.
Geven van instructies aan de gebruikers van medische apparatuur en systemen.
Uitvoeren van periodiek en correctief onderhoud aan medische apparatuur en
systemen conform wet- en regelgeving, het beleid van het Radboudumc en de
dienstverleningsafspraken met de afdelingen.
Eerstelijns ondersteuning bij storingen, incidenten en calamiteiten met medische
apparatuur en systemen.
Deelname aan de storingsdienstregeling van MTKF voor bereikbaarheid en
inzetbaarheid buiten de reguliere werktijden.
Correcte en volledige administratie van alle uitgevoerde werkzaamheden,
storingsoorzaken en bijzonderheden in het facility management systeem Ultimo.
Leveren van een actieve bijdrage aan de kennisontwikkeling binnen MTKF.

Profiel










Bij voorkeur een afgeronde mechatronische opleiding op mbo+ of hbo-niveau.
Bij voorkeur al enige werkervaring.
Kennis van elektrische veiligheid.
Ervaring met medische technologie.
Beschikt over een INTOP A/B diploma, dan wel ben je bereid deze te gaan volgen.
Affiniteit met klinische ICT.
Klantgericht, een echte teamspeler en je voelt resultaatverantwoordelijk.
Beschikt over goede contactuele en communicatieve vaardigheden.
Tot slot herken je jezelf in de Radboud manier van werken.

Organisatie
Medische Technologie & Klinisch Fysica (MTKF) maakt deel uit van het Servicebedrijf. Wij
zorgen dat medische technologie veilig en doelmatig kan worden ingezet binnen en buiten het
Radboudumc. We werken met oprechte aandacht voor de gebruikers, zijn vernieuwend en
werken nauw samen met ons netwerk. Zo dragen wij bij aan de patiëntenzorg, het onderwijs
en het onderzoek van vandaag en morgen.

MTKF bestaat uit gedreven professionals met een passie voor medische technologie en een
sterke betrokkenheid bij de zorgafdelingen. Centraal staat een hoge kwaliteit van
dienstverlening, een sterke betrokkenheid bij de afdelingen, kennis ontwikkeling en innovatie.
Hiermee levert MTKF een belangrijke bijdrage aan de missie van het Radboud.
Het Radboudumc
Het Radboudumc wil vooroplopen in de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en
betaalbare gezondheidszorg. En daarmee aan de gezondheid van mens en maatschappij in
Nederland en daarbuiten. Onze missie is dan ook: To have a significant impact on healthcare.
Bekijk zelf hoe dat zich uit in onze strategie.
Lees meer over wat werken bij het Radboudumc betekent en wat onze medewerkers
daarover vertellen.
Arbeidsvoorwaarden



Het betreft een aanstelling voor 36 uur per week. De duur van het contract is 1 jaar
met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd.
Afhankelijk van kennis en ervaring vindt inschaling plaats in schaal Schaal 7/8: max €
48954 bruto per jaar bij volledig dienstverband (incl. vakantiegeld en
eindejaarsuitkering).

Bij indiensttreding vragen wij om een verklaring omtrent gedrag (VOG) en vindt er,
afhankelijk van de functie, een screening plaats op basis van het aangeleverde cv. De
procedure hiervoor verloopt via de afdeling HR van het Radboudumc.
Lees meer over de arbeidsvoorwaarden en sollicitatieprocedure binnen het Radboudumc.
Opmerkingen en contactinformatie



Een meeloopdag met een van onze technici maakt onderdeel uit van de
sollicitatieprocedure.
Planning eerste gesprek: 24 juli 2019

Voor alle aanvullende vragen over de functie kun je contact opnemen met Hans Gradussen,
manager MTKF Service en Advies via 06-54302815. Voor solliciteren gebruik de knop
‘solliciteer naar functie’.
Graag solliciteren vóór 12 juli via het online sollicitatieformulier (onder vermelding van
'vacatures 68690-Medisch-Technicus-Medische-Technologie-Klinische-Fysica-MTKF')
Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures stellen wij niet op prijs.

