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Teamleider Beeldvormende Apparatuurbeheer en -
onderhoud Radiologie, Leiden  

 

De functie 

Wil jij als teamleider Facilitaire Zaken Radiologie ons team Medisch Technici leiden en versterken? Ben je een 

coachende leidinggevende; een echte teamspeler die collegiaal is en resultaatgericht werkt? Wij nodigen je dan 

van harte uit om te solliciteren. 

 

Als teamleider beeldvormende apparatuurbeheer en -onderhoud Radiologie geef je mede vorm aan de opbouw 

en verdere ontwikkeling van de afdeling. Je draagt primair zorg voor het preventief en correctief onderhoud, maar 

je bent ook betrokken bij de klinisch fysische werkzaamheden rond het goed en veilig functioneren van de 

radiologische apparatuur binnen en buiten de afdeling Radiologie van het LUMC. Dit betreft het traject van 

aanschaf, ingebruikname tot de afvoer van medische apparatuur. Je hebt hierbij oog voor de wensen en 

verwachtingen van onze ziekenhuisbrede klanten en partners. Je onderhoudt de relaties met de fabrikanten en 

regelt de aankoop- en onderhoudscontracten. Je bent op fysisch-technisch gebied het aanspreekpunt voor de 

laboranten, radiologen/nucleair geneeskundigen en onderzoekers. Je bent betrokken in de ontwerpfases van 

verbouwingen en bent in staat verbouwingen te begeleiden. Tevens draag je bij aan de begeleiding van stagiairs 

en klinisch fysici in opleiding binnen de afdeling. 

 
 

Het profiel 
Je bent een enthousiaste, energieke collega die: 

• een achtergrond heeft in medische techniek of elektrotechniek op minimaal hbo-niveau; 

• in het bezit is van een MTA- of MTB-certificaat; 

• vijf jaar relevante werkervaring heeft, bij voorkeur in een leidinggevende rol; 

• service verlenend, open en positief is; 

• beschikt over goede communicatieve vaardigheden in Engels en Nederlands; 

• bekend is met beeldvormende apparatuur en een stralingsdiploma niveau 4a heeft of bereid is deze te 

behalen; 

• flexibel is in tijd. 

 
Het aanbod 
Je werkt in een dienstverband van 36 uur per week. Ben je een nieuwe medewerker, dan krijg je in eerste 

instantie een aanstelling voor één jaar, met uitzicht op een vast dienstverband. Het salaris is afhankelijk van je 

opleiding en ervaring, en bedraagt maximaal € 4.481,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband (schaal 10, 

CAO UMC).  



 

Werken bij het LUMC  

In het Leids Universitair Medisch Centrum werken we continu aan het verbeteren van de patiëntenzorg. Wij 

investeren in baanbrekend, internationaal onderzoek en werken met de nieuwste apparatuur. Samen met onze 

artsen, gespecialiseerde zorgverleners, docenten, wetenschappelijke onderzoekers en ons ondersteunend 

personeel streven wij naar de hoogste kwaliteit op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en internationaal 

onderzoek. En hier hebben wij jou bij nodig! 
 

De nieuw-te-vormen sectie Medische Technologie Radiologie is onderdeel van de afdeling Radiologie en is 

verantwoordelijk voor de medisch beeldvormende (rand)apparatuur in de patiëntenzorg. De afdeling beschikt 

over geavanceerde beeldvormende apparatuur, waaronder echografie, mammografie, angiografie en interventie 

radiologie, chirurgische OK-probes, CT, MRI (inclusief een 7T), Bucky, DEXA, digitale PET/CT en SPECT/CT 

apparatuur. De afdeling beschikt over 33 onderzoekkamers verdeeld over drie vloeren. Naast de klinische taken 

voeren we ook wetenschappelijke projecten uit en geven we onderwijs. Op de afdeling werken ongeveer 300 

medewerkers. De sectie Medische Technologie Radiologie telt dertien medewerkers (waarvan vier technici) en 

wordt aangestuurd door het Hoofd Klinisch Fysica.  
 
Meer informatie 

De uitgebreide vacaturetekst kun je vinden op www.werkenbijhetlumc.nl. Daarnaast kun je contact opnemen met 

Paul Booijen, hoofd Facilitaire Zaken, afdeling Radiologie, telefoon: 071 526 15 28. 
 

Solliciteren 
Wil je solliciteren, vul dan uiterlijk 15 september ons sollicitatieformulier in. Je kunt ook direct solliciteren via 

www.werkenbijhetlumc.nl. 
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