VACATURE

Locatie VUmc

Instrumentatietechnicus (36,0- uur)
Facilitair bedrijf - medische technologie
Enthousiaste medisch technicus gezocht!
Wat ga je doen
In een team van 7 technici zorg je voor de instandhouding en het veilig functioneren van de
medische apparatuur die op veel afdelingen wordt gebruikt (denk daarbij aan infuuspompen,
weegschalen, oor thermometers etc.).
Je werkzaamheden, voor de apparatuur binnen het aandachtsgebied, bestaan uit:
- het vervullen van een baliefunctie voor ieder die genoemde apparatuur voor reparatie komt
aanbieden of afhalen;
- het afhandelen van storingen en het uitvoeren van reparaties, preventief onderhoud en
kwaliteitscontroles;
- het uitvoeren van ingangskeuringen en acceptatietesten bij nieuwe apparatuur;
- het beheren en uitgeven van het uitleen- en uitgiftebestand
- het begeleiden van gebruikers van de medische apparatuur bij ingebruikname en toepassing;
- het begeleiden van leveranciers bij werkzaamheden;
- het signaleren van onveilige situaties;
- het adviseren over buitengebruiksteling.
Wat we van je verwachten
- Minimaal een afgeronde MBO opleiding, bij voorkeur in de richting van elektronica of
fijnmechanische techniek;
- Afgeronde opleiding MTA;
- Affiniteit met ICT;
- Je bent goed op de hoogte van de medisch technologische ontwikkelingen.
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega die proactief zaken oppakt en verantwoordelijkheid
durft te nemen. Jij bent sociaal en communicatief zeer vaardig en kan ook met crisissituaties
omgaan. Je bent in staat om jouw eigen werkzaamheden te plannen, maar bent daarnaast bereid
voor jouw collega’s zaken op te pakken wanneer dit nodig is. Tot slot ben je accuraat, flexibel,
pragmatisch en heb je een dienstverlenende instelling.
De voorkeur gaat uit naar een kandidaat die een afgeronde MTA opleiding heeft. Als je nog niet in
het bezit bent van dit diploma maar wel bereid bent deze opleiding te volgen, nodigen we je echter
ook van harte uit om te solliciteren.
Waar ga je werken
Medisch technologische apparatuur is onmisbaar bij de geneeskunde en de top-preferente
patiëntenzorg binnen VU medisch centrum. De afdeling medische technologie van het Facilitair
Bedrijf (FB) ondersteunt het gebruik en innovatie van deze apparatuur VUmc-breed, waarbij beheer,
borging van kwaliteit, veiligheid en effectiviteit centraal staan. Dit doet de afdeling met de juiste
kennis en kunde, via heldere en duidelijke communicatie, voor een diversiteit aan gebruikers.
De afdeling bestaat uit een vijftal teams met een totale omvang van ca. 45 medewerkers, te weten:
bedrijfsbureau, medische techniek, servicecentrum, ontwikkeling en algemeen klinische fysica. Voor
het servicecentrum zijn wij op zoek naar een Instrumentatietechnicus.
Wat we je bieden
Salarisschaal 7: 2351 tot 3184 euro bruto bij een fulltime dienstverband (afhankelijk van opleiding
en ervaring).
- Naast een goed basissalaris bieden we onder andere 8,3% eindejaarsuitkering en 8%
vakantietoeslag. Wil jij weten wat je gaat verdienen? Bereken dan hier jouw netto salaris (onder
voorbehoud).

VACATURE
- Je pensioen wordt opgebouwd bij het ABP. VUmc draagt 2/3e deel van deze premie bij.
- Wij vergoeden 75% van je OV reiskosten.
- In eerste instantie bieden wij jou een jaarcontract, met uitzicht op een vast dienstverband.
Voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden kijk op onze website.
Een screening kan onderdeel zijn van de selectieprocedure. Het aanvragen van een VOG (Verklaring
Omtrent Gedrag) is voor iedere nieuwe medewerker verplicht.
Klik hier voor meer informatie over de screeningsprocedure en of deze op jou van toepassing is.
Ben je werkzaam in een zorggerelateerde functie, dan is een aanstellingskeuring onderdeel van jouw
selectieprocedure.
Bijzonderheden
Laten we kennismaken
Voor inhoudelijke informatie kun je terecht bij Elmi Westra, teamleider medische technologie, via
telefoonnummer: 020-4446009.
Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Romy Terrero Sierra, corporate
recruiter, via telefoonnummer: 06-25716349 .
Je kan tot en met zaterdag, 31 augustus 2019 solliciteren via de volgende link: (volgt).

