
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tergooi is het ziekenhuis waarvan patiënten zeker weten dat de kwaliteit van hún leven 
centraal staat. Een groene en gastvrije omgeving, waarin zij en hun naasten zich welkom 
voelen. Een plek waar mensen voor mensen werken, die in ieder opzicht zinvolle, doordachte 
en duurzame zorg bieden.  
 
Tergooi is een omgeving waar specialisten en medewerkers dagelijks groeien door wat ze 
leren en doen. Een ziekenhuis waarmee vele partners graag samenwerken om ook morgen 
kwaliteit te garanderen. Een zorgorganisatie die doorlopend ontdekt hoe zorg beter kan. 
 
Voor de afdeling Klinische Fysica en Medische Technologie is Tergooi op zoek naar een 

Medisch Instrumentatie Technicus 
28 - 36 uur per week, locaties Hilversum en Blaricum 

 

De afdeling 
De afdeling Klinische Fysica en Medische Technologie is verantwoordelijk voor het technisch 
beheer en onderhoud van alle ruim 9.000 medische apparaten in Tergooi. De afdeling 
bestaat uit vijftien medisch technici, twee bedrijfsbureau medewerkers, een 
afdelingsmanager, een medisch technoloog en twee klinisch fysici. De afdeling voert zoveel 
mogelijk onderhoudswerk in eigen beheer uit in combinatie met uitbesteding aan 
leveranciers daar waar de expertise intern niet aanwezig is. Naast de instandhouding van het 
bestaande apparatuur park is de afdeling initiërend en ondersteunend bij de vervangings- en 
uitbreidingsinvesteringen in medische apparatuur.  
Tergooi is in 2019 gestart met de bouw van een nieuw ziekenhuis op locatie Hilversum, 
waarin de huidige twee locaties Hilversum en Blaricum moeten samenkomen. Een 
interessante uitdaging voor de komende 4 tot 5 jaar waarin de afdeling KFMT nauw 
betrokken zal zijn bij de keuze, de aanbesteding en de implementatie van alle nieuwe 
apparatuur die nodig zal zijn om het nieuwe gebouw tot een efficiënt en modern ziekenhuis te 
maken. 
 

De functie 
Wegens pensionering van een collega is er behoefte aan een medisch technicus die breed 
inzetbaar is op diverse aandachtsgebieden, met affiniteit voor (fijn) mechanica.  
Als medisch technicus ben jij verantwoordelijk voor het onderhouden van medische 
apparatuur, het oplossen van storingen en gebruikersproblemen, je adviseert de gebruikers 
en ondersteund bij de verwerving en implementatie van nieuwe apparatuur. 
Je bent in staat om zelf je eigen werk in te plannen en uit te voeren. Binnen kantooruren loop 
je storingsdiensten en buiten kantooruren (beperkt) bereikbaarheidsdiensten.  
Daarnaast krijg je de mogelijkheden om je kennis te verbreden met de benodigde trainingen 
en cursussen.  

 
  



 
 
 
Het profiel 

 Een opleiding op minimaal mbo-niveau 

 Je bent in het bezit van INTOP diploma’s Medische Technologie MTA en MTB of bent 
bereid deze te behalen 

 Je bent communicatief vaardig in woord en geschrift, zowel op niveau van collega 
technici als van verpleegkundigen, afdelingsmanagers en artsen 

 Je hebt ervaring met ICT en je kan goed omgaan met administratieve hulpmiddelen 

voor registratie en administratie van medische apparatuur 

 

De procedure en overige informatie 

Deze functie is ingedeeld in FWG 45, met het daarbij behorende salaris van maximaal €  

3.072,- bij een full time (36 uur) dienstverband. 
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Stephanie Stevens, afdelingsmanager en 
medisch technoloog, T 088 753 34 89. 
 
Solliciteren op deze functie kan via onze website www.werkenbijtergooi.nl 
 

 

http://www.werkenbijtergooi.nl/

