
 
 
Medisch Elektronicus A of B 
Bij het Bravis ziekenhuis is iedere medewerker van onschatbare waarde. Niet alleen de 
medisch specialisten en verpleegkundigen, maar ook de collega’s die hen ondersteunen. 
Soms voor de schermen, maar vaker nog erachter! Stuk voor stuk onmisbare 
professionals. 
 
Waar ga je werken? 
De afdeling Medische Technologie bestaat uit 15 medisch elektronici, een teamleider, drie 
klinisch fysici, een coördinator kwaliteit & veiligheid en het secretariaat die werken op beide 
hoofdlocaties en alle buitenpoli’s. Samen zorgen wij ervoor dat medische apparatuur en 
medische software veilig ingezet kan worden bij de patiënt in het ziekenhuis of daarbuiten. 
De afdeling ondersteunt zorgafdelingen bij onderhoud, reparatie, aanschaf en  selectie, 
introductie en gebruik van medische technologie.  De medewerkers van de afdeling hebben 
een gedegen kennis van de toepassing van apparatuur binnen de verschillende 
zorgafdelingen en zijn een vanzelfsprekende schakel tussen gebruikers van medische 
apparaten en leveranciers. 
 

Wat ga je doen? 
Als Medisch Elektronicus ben je verantwoordelijk voor het technisch optimaal functioneren 
van de aan jou toegewezen apparatuur en systemen. Je verricht reparatie- en 
onderhoudswerkzaamheden en verhelpt storingen. Daarnaast test en controleer je 
medische apparatuur en instrumenten op veiligheid en werking en adviseer je de gebruikers 
van deze apparatuur. De medisch elektronicus A werkt 1 week per 10 weken in de 
bereikbaarheidsdienst. Om die reden dien je in de directe omgeving van Roosendaal of 
Bergen op Zoom te wonen of ben je bereid er naartoe te verhuizen.  
     
Wat verwachten we van jou? 
Je hebt een gedegen kennis en hands-on ervaring met elektronica en/of fijnmechanica en 
affiniteit met ICT, bijvoorbeeld door een afgeronde MBO-opleiding elektronica, mechatronica 
of medisch instrumentatie technicus. Je beschikt over eigen vervoer in verband met het werk 
op meerdere locaties. Daarnaast ben je in het bezit van de diploma’s Medische Technologie 
A en B of ben je bereid deze opleidingen te gaan volgen. Naast je technische vaardigheden 
ben je proactief, flexibel, stressbestendig en je beschikt over goede sociale vaardigheden. 
Het spreekt voor zich dat je een klantgerichte instelling hebt en het zelfstandig werken kan 
combineren met samenwerken met collega’s van eigen en andere vakgebieden.  
 
Wat hebben we je te bieden? 
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de Cao Ziekenhuizen. Indeling als medisch 
elektronicus B of A is afhankelijk van opleiding, vaardigheden en ervaring, en is gebaseerd 
op functiegroep 45 of 50, minimaal € 2.144,-- en maximaal € 3.072,-- of minimaal € 2.236,-- 
en maximaal € 3.490,-- bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Het betreft een 
dienstverband van gemiddeld 36 uur per week Een 36 urige werkweek met de mogelijkheid 
om bv 4 dagen van 9 uur te werken. Het ziekenhuis kent verder ook aantrekkelijke 
arbeidsvoorwaarden zoals een 13e maand conform de CAO Ziekenhuizen. Het betreft in 
eerste instantie een aanstelling voor een jaar met uitzicht op een vast contract.  
 
 
  



Hoe solliciteer je? 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ron Tak, teamleider Medische 
Technologie, telefoonnummer 088 – 70 68 041 of Bunna Damink, klinisch fysicus/ manager 
Medische Technologie, telefoonnummer 088 – 70 68 377.  
 
Je kunt tot 18 juli a.s. solliciteren waarbij je wordt verzocht de sollicitatiebrief en CV te 
uploaden als Word- of PDF-bestand. 
 
Een meeloopdag maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.  
 
Binnen 2 weken na de sluitingsdatum ontvang je nader bericht omtrent de selectieprocedure. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
 
Ben je benieuwd hoe het is om te werken in het Bravis ziekenhuis, bekijk dan onderstaand 
filmpje. 
https://youtu.be/YrYvk2X6bhk  

https://youtu.be/YrYvk2X6bhk

