
 
 

 

Medisch Instrumentatie Technicus  
 
Als medisch instrumentatie technicus ben je, samen met je collega's, verantwoordelijk voor het het 
goed functioneren van de medische apparatuur die binnen het ziekenhuis wordt ingezet.  
 
De instrumentatietechnicus is in hoofdzaak belast met: 

 het waarborgen van de bedrijfszekerheid en technische veiligheid van de medische 
apparatuur; 

 het bevorderen van een doelmatig en veilig gebruik van de medische apparatuur; 
 beheren van apparatuur gedurende de gehele levenscyclus van aanschaf tot afvoer; 
 het zorg dragen voor het optimaal functioneren van medische apparatuur door het uitvoeren 

van preventief en correctief onderhoud; 
 het zorg dragen voor de administratie met betrekking tot storingen en onderhoud van 

apparatuur; 
 het instrueren van medewerkers bij het in gebruik nemen van nieuwe apparatuur; 
 de advisering bij aanschaf van medische apparatuur. 

In deze functie is het mogelijk om de 36 uur flexibel in te delen (bijvoorbeeld 4 werkdagen van 9 uur). 

Waar ga je werken?  
Het Beatrixziekenhuis is een regionaal ziekenhuis in Gorinchem met een polikliniek in Leerdam. 
Moderne medische voorzieningen, kwaliteit van zorg en het brede aanbod van specialismen, zijn 
karakteristiek voor het ziekenhuis. Door nauw samen te werken met patiënten, huisartsen in de regio 
en andere zorgaanbieders, maakt het Beatrixziekenhuis de belofte van hoogwaardige medisch-
specialistische zorg dagelijks waar. Volgens AD en Elsevier behoort het Beatrixziekenhuis al enkele 
jaren tot de beste ziekenhuizen van Nederland. 

Het Beatrixziekenhuis hoort bij Rivas Zorggroep, een ketenorganisatie met bijna alle vormen van zorg. 
Patiënten die kiezen voor het Beatrixziekenhuis, kunnen rekenen op de juiste zorg, op de juiste plek 
en op het juiste moment. 

De Medisch Instrumentele Dienst bestaat uit 5 medewerkers waaronder een teamleider. De afdeling is 
belast met de waarborging van de bedrijfszekerheid en technische veiligheid van de medische 
instrumentatie en radiodiagnostische apparatuur (preventief- en correctief onderhoud) binnen Rivas 
Zorggroep. 

Wie ben jij? 

 Je heb minimaal een afgeronde technische MBO opleiding op niveau 4 met bij voorkeur de 
specialisatie elektronica/elektrotechniek, ICT of Medische Techniek. 

 Je hebt de opleidingen Medische Technologie A en B gevolgd of je bent bereid deze en 
overige voor de functie benodigde cursussen te volgen. 

 Je hebt een patiënt- en klantvriendelijke instelling, neemt initiatieven en bent flexibel. 
 Je voelt je thuis in een team met een dienstverlenend karakter en bent in staat om in 

teamverband en zelfstandig te werken. 
 Je staat sterk in je schoenen met betrekking tot patiëntgerichte werkzaamheden. 

  



 
 

Wat bieden wij? 

 Je krijgt een passend salaris (CAO Ziekenhuizen), vakantiegeld en eindejaarsuitkering (beide 
8,33%). 

o Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Ziekenhuizen. De 
inschaling is afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring in FWG 40 (bij ontbreken 
van MTA en MTB) en FWG 45 (indien in bezit van MTA- en MTB).  

o Aan de functie is een leertraject van drie jaar verbonden, waarna bij goed gevolg een 
salaris in FWG 50 wordt toegekend.  

  
 Je krijgt in eerste instantie een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband. 
 Je kunt rekenen op uitstekende arbeidsvoorwaarden, zoals een automatische 

pensioenopbouw en collectieve zorgverzekering. 
 Je kiest zelf je aanvullende arbeidsvoorwaarden (MKA-regeling Zorg). 
 Je wordt gestimuleerd om te werken aan je persoonlijke ontwikkelingswensen. 
 Ben je een nieuwe medewerker, dan krijg je in eerste instantie een aanstelling voor een jaar 

met uitzicht op vast dienstverband. 

Heb je interesse? 
Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie neem je contact op met Marco Schipperijn 
(afdelingshoofd MID) op telefoonnummer (0183) 64 4284 en voor vragen over de sollicitatieprocedure 
met Wendy Kraaijeveld (recruiter) via 06 83 25 35 62. 

https://ssl1.peoplexs.com/Portalxs/Mailcount/RIV1/CAO%20Ziekenhuizen%202017-2019.pdf

