Medisch Technicus (36 uur p.w.)
Omdat jij begrijpt dat topzorg mensenkennis vereist
Franciscus Gasthuis & Vlietland staat voor top zorg, dicht bij huis. Ontstaan uit het Sint Franciscus
Gasthuis en Vlietland Ziekenhuis, waardoor wij met ruim 4.500 medewerkers, 250 artsen en 300
vrijwilligers klaarstaan voor patiënten en families. Toen, nu én in de toekomst. Medische
Technologie valt binnen ons ziekenhuis onder de afdeling ICMT (Informatie, Communicatie & Medische
Technologie). ICMT is binnen de gezondheidszorg niet meer weg te denken! Er wordt elke dag gewerkt
met diverse systemen en ook in diagnostiek is ICMT alom aanwezig.
Over de functie:
Als medisch technicus heb je een breed takenpakket, zo ben je betrokken bij de gehele levenscyclus
van onze medische apparatuur: van aanschaf tot ingebruikname en uiteindelijk ook voor de afvoer. Ook
ben je verantwoordelijk voor preventief en correctief onderhoud, inventarisatie, en de registratie van
de verrichte werkzaamheden. Je voert acceptatie- en veiligheidstesten uit, organiseert
onderhoudswerkzaamheden en je houdt toezicht op werkzaamheden door externe partijen. Wat deze
baan extra leuk maakt? Je adviseert regelmatig zorgprofessionals bij de aanschaf, het onderhoud en het
vervangen van medische apparatuur. Vanuit jouw expertise en de afdeling Medische Technologie neem
je ook deel aan verschillende projecten.
Goed om te weten
Je werkt als medisch technicus op onze beide locaties! Ook draai je volgens een roulatieschema mee
in de bereikbaarheidsdienst.
Wij vragen:
een enthousiaste collega!
een mbo+ of hbo diploma in richting van Medische Techniek of Gezondheidszorgtechnologie;
ervaring met dialyseapparatuur;
met een diploma Medische Techniek A & B, scoor je bonuspunten;
een medisch technicus die stevig in zijn schoenen of klompen staat. Je verstaat je vak, je
neemt initiatief en kwaliteit heeft jouw eerste prioriteit;
 een verbinder! Je schakelt makkelijk met collega's vanuit verschillende disciplines;
* én we vragen je een VOG te overleggen!






Wij bieden:
Wij begrijpen dat niet alleen onze patiënten, maar ook onze collega’s het beste verdienen! Je
arbeidsvoorwaarden zijn conform cao Ziekenhuizen, je wordt ingeschaald in FWG 50 (max. €
3.490,-) én we bieden je:





een baan in een top (klinisch) ziekenhuis;
een jaarcontract, met uitzicht op een vast contract;
parkeren voor €1 per dag, maar de tram stopt ook voor de deur;
een extra vergoeding reiskosten (fiscale regeling);een meerkeuzesysteem
arbeidsvoorwaarden, zo kun je sporten met korting, kiezen voor extra vakantiedagen of je
koopt een nieuwe fiets.

En wist je dat:





dat wij jouw duurzame inzetbaarheid heel belangrijk vinden? We geven daarom
stoelmassages, organiseren gezondheidsdagen en bootcamptrainingen en bieden
loopbaangesprekken.
de cultuur binnen ons ziekenhuis gericht is op mens en innovatie? En dat we ook snel
schakelen en korte lijnen heel belangrijk vinden?
wij onze rode Franciscus klompen ook in jouw maat hebben?

Meer informatie & solliciteren
Heb je nog vragen over de functie? Trek de stoute klompen aan en neem contact op met Sandra van
den Heuvel, afdelingsmanager Medische Technologie, via telefoonnummer: 010-4617847. Meer
informatie over ons ziekenhuis vind je hier.
Direct solliciteren? Klik dan hier óf ga naar www.werkenbijfranciscus.nl

