
Tekst vacaturebank: 
 

De afdeling MID Zorgtechnologie is op zoek naar een 
Zorgtechnoloog Santiz 
36 uur per week 

 
 

 
Zorgtechnoloog Santiz 
36 uur per week 
 
‘Een zorgtechnoloog als onmisbare schakel tussen techniek en zorg!’ 
 
Wat biedt deze functie? 
Als zorgtechnoloog ben je verantwoordelijk voor medisch-technische werkzaamheden in 
de breedste zin van het woord. Je werkt veel samen in teams, die zorgdragen voor het 
implementeren, onderhouden en repareren van diverse medische apparatuur. Daarnaast 
heb je een adviesfunctie voor zorgprofessionals bij aanschaf, introductie en onderhoud 
van medische apparatuur. Maar ook tijdens het gebruik en bij vervanging heb jij een 
belangrijke rol. Je neemt ook deel aan projecten, als adviseur vanuit het kennisgebied 
medische technologie. Je levert een bijdrage aan onder andere de kwaliteitsbevordering 
rondom het gebruik en de overdracht van medische apparatuur en systemen. Jij bent een 
onmisbare schakel in samenwerking met zorgprofessionals. Jouw werk is continue aan 
ontwikkelingen onderhevig, zowel op het gebied van de nieuwste technologieën, als 
binnen jouw werkomgeving. Je werkt samen in een team dat gaat voor het beste 
resultaat. 
 
Een collega over het werk:  
‘Het ziekenhuis is een bijzondere omgeving om in te werken. Samen leveren we een 
belangrijke bijdrage aan een veilige behandeling van onze patiënten. Maar ook aan de 
medisch technologische ontwikkelingen binnen het ziekenhuis werken we voortdurend. 
Een afwisselende en verantwoordelijke taak, waar we jouw hulp graag bij gebruiken.’ 
 
Santiz 
Het Slingeland Ziekenhuis (SZ) in Doetinchem en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix 
(SKB) in Winterswijk zijn sinds 2017 bestuurlijk gefuseerd. Santiz is de overkoepelende 
organisatie, met als gezamenlijke ambitie ‘een vitale Achterhoek’. Santiz staat voor een 
groep professionals in de zorg, die zich iedere dag inzet voor de gezondheid en zorg voor 
haar patiënten. Santiz beschikt over 500 bedden, 2000 fte medewerkers en 170 fte 
medisch specialisten. Nieuwsgierig geworden? Neem een kijkje op de websites 
www.slingeland.nl en www.skbwinterswijk.nl. 
 
Waar ga je werken?  
Je standplaats zal in eerste instantie de afdeling MID Zorgtechnologie van het Slingeland 
Ziekenhuis zijn, waar je gaat samenwerken met negen zorgtechnologen, 
servicemedewerkers en een teammanager. Samen zorg je ervoor dat zorgverleners 
verantwoord kunnen werken met medische systemen van optimale kwaliteit en maximale 
inzetbaarheid.  
 
Wie jij bent  
Je bent bovenal een fijne collega, die stressbestendig is, bereid is tot het volgen van 
cursussen en iemand die een klant- en kwaliteitsgerichte instelling heeft. Je werkt 
nauwkeurig en kunt goed communiceren met verpleegkundigen, medisch specialisten en 
natuurlijk met je technische collega’s. Je hebt een afgeronde, technische hbo opleiding - 
bij voorkeur in de richting van gezondheidstechnologie of (bio)medische technologie. Als 
jouw kennis ook medische- en/of ICT-technologie inhoudt, dan ben jij onze perfecte 
kandidaat. Maar ook als starter die bereid is om veel te leren nodigen wij je van harte uit 
om te solliciteren!  

http://www.slingeland.nl/
http://www.skbwinterswijk.nl/


 
Wat mag je van ons verwachten? 

 Een jaarcontract voor 36 uur per week. 
 Bij ongewijzigde omstandigheden aansluitend een arbeidscontract voor onbepaalde 

tijd. Heb je al een dienstverband voor onbepaalde tijd in het Slingeland Ziekenhuis, 
blijft je huidige dienstverband van kracht. 

 Bruto fulltime maandsalaris minimaal € 2.336,- en maximaal € 3.490 (FWG 50, op 
basis van een 36-urige werkweek). Je opleiding en ervaring bepalen de exacte 
inschaling. 

 Jaarlijks ontvang je 8,33% eindejaarsuitkering en 8,33% vakantietoeslag. 
 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, (deels) naar eigen wens samen te stellen. 

Denk hierbij aan extra vrije dagen, fietsplan, collectiviteitskortingen en 
opleidingsfaciliteiten. 

 Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Ziekenhuizen. 
 
Interne kandidaten hebben voorrang in de sollicitatieprocedure. 
 
Wil je meer informatie over de functie? 
Bel of mail dan met Patrick Adriaensen, teammanager Zorgtechnologie, telefoon (0314) 
32 94 95, email: p.adriaensen@slingeland.nl 
 
Solliciteren 
Ben je enthousiast geworden? Reageer dan vóór 2 juli door onderstaand formulier in te 
vullen. 
 
 
 


