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Jouw baan 
In deze uitdagende baan als teamleider Medische Technologie ben jij samen met je team 
verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van onze medisch technische apparatuur. Daarbij 
draag je zorg voor het onderhoud, het verhelpen van storingen aan en geven van advies over alle 
medisch technische installaties en apparatuur van ons ziekenhuis. Daarnaast zie je met je afdeling toe 
op veilig en doelmatig gebruik van medisch technische apparatuur in de juiste medische ruimte, geven 
jullie advies aan de gebruikers en worden complexe storingen geanalyseerd. Ook is er een rol voor 
jouw afdeling weggelegd bij verwerving van nieuwe medisch technische apparatuur. Hierbij dragen 
jullie zorg voor het geven van advies en het opstellen van nieuwe acceptatie- en 
onderhoudsprotocollen. Daardoor kunnen wij als ziekenhuis continue veilige en doelmatige zorg 
blijven bieden.  Als echt teamspeler inspireer jij jouw professionals om hun kennis en kunde maximaal 
te benutten en te ontwikkelen, voor henzelf maar ook voor een uitmuntende samenwerking. Samen 
met jouw team zorg jij ervoor dat toekomstige verstoringen kunnen worden voorkomen, mede door 
een sterk anticiperend beleid. Hiervoor neem je waar nodig beslissingen en leg jij op toegankelijke 
wijze verbinding tussen het team Medische Technologie, overige ondersteunende afdelingen, diverse 
functionarissen en de zorg.  

Wat breng jij mee 
• een afgeronde relevante HBO- opleiding en brede medisch-technische vakkennis 
• kennis van werkprocessen in een team en de aansluiting ervan op andere 

ziekenhuisafdelingen 
• aantoonbare ervaring met leiding geven en coachen van professionals  
• recente kennis van wet- en regelgeving 
• bekend met het schrijven en afspreken van Dienst Verlenings Overeenkomsten (DVO’s) 
• kennis en affiniteit met medische ICT en ervaring met relevante pc-applicaties 
• proactieve, flexibele houding, enthousiasme en zelfstandige werkwijze. 

 
Hier ga jij werken 
Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) is een ziekenhuis met bijzondere expertise op het gebied van 
voeding, sport en bewegen. Het levert algemene state of the art ziekenhuiszorg en richt zich op 
opleiden. In totaal werken er ruim 2.600 medewerkers en 180 medisch specialisten. De afdeling 
Techniek bestaat uit de teams Medische Technologie en Algemene Techniek. Het hoofd Techniek 
geeft operationeel sturing aan de teams en werkt, net als de teamleider, nauw samen met de 
vakgroep Klinische Fysica. Het team Medische Technologie bestaat uit 8 medisch technici.  
 
Wat krijg je terug 
Een afwisselende, boeiende baan die nog volop in ontwikkeling is in een dynamische organisatie van 
36 uur per week. Het salaris en arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO ziekenhuizen. 
Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring. Daarnaast investeren wij in jouw ontwikkeling 
en mag je rekenen op allerlei aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Wij zijn het ziekenhuis 
van voeding en beweging. Daardoor werken wij ook samen met jou ook aan jouw gezondheid.  
 
Direct solliciteren of meer informatie 
Direct solliciteren? Stuur dan je sollicitatie in via het online sollicitatie formulier, dat kan tot en met 31 
juli 2019. Wil je eerst meer weten over deze functie? Neem dan even contact op met Koen Tuinhout, 
hoofd Techniek, via 0318 434481. Je bent van harte welkom bij Ziekenhuis Gelderse Vallei! 
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