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Als Medisch Instrumentatietechnicus met 
aandachtsgebied IC van het Amsterdam UMC 
locatie AMC ben je verantwoordelijk voor het 
technisch beheer van medische apparatuur. De 
werkzaamheden zijn zeer uiteenlopend en 
gevarieerd. Zo ben je het ene moment bezig met 
het doen van onderhoud en storingen, het andere 
geef je technisch advies, begeleid je een firma of 
geef je op een afdeling instructie. Kortom, een 
leuke uitdagende baan met veel diversiteit in 
werkzaamheden. 

 
WAT GA JE DOEN 
Als ervaren Instrumentatie technicus met 
aandachtsgebied IC ben je onderdeel van het IC/ OK 
team. Je zal hoofdzakelijk werkzaamheden 
verrichten binnen de intensieve zorgafdelingen zoals 
de IC volwassenen, kinderen en neonatologie. Naast 
de intensive zorgafdelingen ondersteun je samen 
met de OK technici deels de OK afdeling. 
 
De Medisch Instrumentatietechnicus is 
verantwoordelijk voor de gehele levenscyclus van de 
apparatuur. Dit begint met het technisch vrijgeven 
van nieuw binnengekomen apparatuur. Vervolgens 
instrueer je de gebruikers in de toepassing van de 
apparatuur. 
Je verzorgt het periodiek preventief onderhoud en 
verhelpt storingen tijdens het gebruik op de IC en in 
de operatiekamers. Indien nodig schakel je externe 
partijen in. 
Tijdens de afstotingsfase adviseer je over de 
vervanging en aanschaf van apparatuur ook draag je 
bij aan de risico-inventarisatie. 
 
Doordat het werkgebied zeer gevarieerd is zal je 
werken aan een verscheidenheid van technieken. Op 
het ene moment los je storingen op aan de “state of 
the art” operatiekamers, waarvan de systemen een 
groot ICT component bevatten. Op het andere 
moment werk je aan beademingsmachines of 
patiëntmonitoren. 
 

Instrumentatie Technicus IC 

De technicus die we zoeken kan zeer snel schakelen 
tussen wisselende prioriteiten en kan zich staande 
houden in een hectische en stressvolle 
werkomgeving zoals die van een in bedrijf zijnde IC 
bed of operatie kamer. 
 
Vanuit kwaliteit standpunt is het van groot belang 
dat je alle uitgevoerde werkzaamheden aan de 
medische apparatuur nauwkeurig registreert in ons 
apparatuur beheersysteem `SAP CareCTRL`. 
 
In deze complexe, apparatuur rijke, 24-uurs 
zorgomgeving wordt er van de Instrumentatie 
technicus IC/ OK verwacht mee te draaien in een 
bereikbaarheidsdienst. 
 

WAT WE VAN JE VERWACHTEN 
De technicus die wij zoeken is sociaal en 
communicatief zeer vaardig en kan met 
crisissituaties omgaan, je pakt proactief zaken op en 
durft verantwoordelijkheid te nemen. Je bent in 
staat om jouw eigen werkzaamheden te plannen 
maar kan ook in teamverband goed functioneren. 
 
Functie vereisten: 

 Relevante opleiding op MBO+/ HBO niveau 
(technische richting); 

 3 tot 7 jaar relevante werkervaring; 

 INTOP medische techniek A, B en C zijn een 
pré. 

 Affiniteit hebt met ICT. 
 

WAAR GA JE WERKEN 
De afdeling Medische technologie waar je komt te 
werken, valt onder het directoraat Huisvesting en 
Techniek, zij zijn verantwoordelijk voor het 
(ver)bouwen en onderhouden van alle AMC 
gebouwen en terreinen. De afdeling Medische 
technologie biedt technische ondersteuning aan de 
zorgafdelingen met professionele medisch 
instrumentatietechnici en klinisch 
automatiseringstechnici. Deze technici zijn 
verantwoordelijk voor het technisch beheer van 
medische apparatuur en applicaties, waaronder het 
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Instrumentatie Technicus IC 

medewerkers. Wil je op de fiets komen dan 

kan je gebruik maken van de fietsregeling. 

• Pensioen wordt opgebouwd bij het ABP. AMC 

draagt een groot deel van de premie bij 

(70%). 

• Wij hebben een zeer actieve 

personeelsvereniging en organiseren 

verschillende (sportieve) activiteiten en 

evenementen door het jaar heen. 

• Bij ons heb je gratis en onbeperkt toegang 

tot het trainingsaanbod van onze online 

leeromgeving GoodHabitz. 

Kijk voor een overzicht van al onze andere 

arbeidsvoorwaarden 

op www.werkenbijamc.nl/arbeidsvoorwaarden. 

 

LATEN WE KENNIS MAKEN 

Wil je direct solliciteren? Gebruik dan de knop 
‘solliciteren’ op onze pagina. 
 
Wil je eerst meer informatie of een dag(deel) 
meelopen? Dat kan altijd. Wij maken hier graag tijd 
voor! Neem dan gerust contact op met Don Idsinga 
(Hoofd Medische Technologie), via  020 – 56 62802 of 
D.L.Idsinga@amsterdamumc.nl. 
 
Wij zien uit naar onze kennismaking! 
 
MEER INFORMATIE 

Meer informatie over deze vacature is terug te 

vinden op onze recruitmentwebsite. Navigeer 

hiervoor naar: www.werkenbijamc.nl 

Hoewel aan dit bericht de grootst mogelijke zorg is besteed, 

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Zie ook de AMC 

Disclaimer: www.amc.nl/disclaimer  

uitvoeren van onderhoud, oplossen van storingen en 
het geven van een technisch advies. 
 
Het team bestaat uit 22 mensen waarvan 6 
automatiseringstechnici, 7 beeldvormend technici en 
9 IC/ OK technici. Om de functie goed uit te oefenen 
zal je veel afstemmen met deze teamleden maar 
ook met de verpleegkundige en medici van de 
zorgafdelingen. 
 
Als afdeling merken we dat de medische apparatuur, 
installaties en applicaties steeds meer één keten 
worden waarbij deze keten beheerd dient te worden 
door bekwame technici. Een goed voorbeeld van een 
dergelijk project en uitdaging voor het komende jaar 
is de uitrol van mobile patiëntbewaking via 
smartphones op diverse afdelingen. Binnen dit 
uitdagende project zal de instrumentatie technicus 
die wij zoeken een grote rol spelen. 
 
WAT WE JE BIEDEN 
Wij bieden je ruime gelegenheid tot ontplooiing, 

verdieping en verbreding, extra scholing en een plek 

om te groeien! Werken bij Amsterdam UMC, locatie 

AMC, betekent werken in een inspirerende en 

professionele omgeving waar ontwikkeling, in alle 

opzichten, wordt gestimuleerd. 

• Het salaris bedraagt maximaal € 3.604,- 

bruto per maand op basis van 36 uur (schaal 

8 CAO UMC) 

• Het salaris is exclusief eventuele toeslagen 

voor onregelmatige diensten, vakantiegeld 

(8%) en een eindejaarsuitkering (8,3%). 

• Wij bieden in eerste instantie een 

aanstelling voor 12 maanden, met uitzicht 

op een vaste aanstelling bij goed 

functioneren. 

• Naast uitstekende bereikbaarheid met het 

OV, heeft locatie AMC ook meer dan 

voldoende parkeerplaatsen voor 
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