
VACATURE 

 

 
Locatie VUmc 

 
Ervaren technicus voor de laboratoria (36,0- uur) 

Medische technologie - Facilitair bedrijf 
 

Senior instrumentatietechnicus  
 
Wat ga je doen 
Je werkzaamheden bestaan uit het afhandelen van storingen en het uitvoeren van reparaties, 
preventief onderhoud, kwaliteitscontroles en implementaties. Ook het begeleiden van (externe) 
technici, gebruikers, signaleren van onveilige situaties, adviseren bij vervanging/aanschaf van 
apparatuur en het mede ontwikkelen van protocollen behoren tot je taak.  
De afdeling waar je komt te werken is de afdeling medische technologie, onderdeel van het Facilitair 
Bedrijf. Binnen deze afdeling zul je, indien nodig, opgeleid worden tot medisch 
instrumentatietechnicus, je krijgt daarom de mogelijkheid om je kennis te verbreden via het volgen 
van de benodigde trainingen en cursussen.  
Als medisch instrumentatietechnicus begeleid je de toepassing van medische technologie in het 
ziekenhuis. Samen met je collega's ben je verantwoordelijk voor kwaliteit en veiligheid van de 
medische en laboratoriumapparatuur en zie je toe op een juist gebruik ervan. Mede dankzij jou 
kunnen gebruikers op een verantwoorde wijze de apparatuur inzetten.  
 
VUmc en AMC bundelen de krachten en zoeken de samenwerking steeds meer op. Dit betekent dat 
je voor de toekomst op beide locaties werkzaam kunt zijn.  
 
Wat we van je verwachten 
Voor het team van ca. 20 technici met diverse aandachtsgebieden, zoeken wij een enthousiaste 
collega die de apparatuur op de laboratoria tot aandachtsgebied krijgt. Jij bent 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 en bereid 
om voor jouw collega’s zaken op te pakken. 
Tot slot ben je accuraat, flexibel, klantgericht, pragmatisch en heb je een dienstverlenende 
instelling.  
 
Het verrichten van bereikbaarheidsdiensten maakt deel uit van de functie. 
 
Bij dit profiel horen de volgende functie-eisen: 
- HBO werk- en denkniveau; 
- afgeronde opleiding Medische Technologie MTA en Medische Technologie MTB of de bereidheid 
deze te behalen; 
- ervaring als technicus, bij voorkeur op de laboratoria; 
- affiniteit met ICT; 
- kennis van bedrijfsinformatiesystemen (bijv. Ultimo) is een pre; 
- kennis van voor medische technologie geldende wet- en regelgeving is een pre; 
 
Als je jezelf hierin herkent, komen we graag met je in contact! 
 
Waar ga je werken 
Medisch apparatuur is onmisbaar bij de geneeskunde en de top-preferente patiëntenzorg binnen 
Amsterdam UMC. De afdeling medische technologie van het Facilitair Bedrijf (FB) ondersteunt het 
gebruik en innovatie van medische apparatuur op locatie VUmc, 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.  
 
Wat we je bieden 



VACATURE 

Salarisschaal  8: 2688 tot 3604 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). 
- 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.  
 
Een (uitgebreide) screening is onderdeel van de selectieprocedure. Het aanvragen van een VOG 
(Verklaring Omtrent Gedrag) is hier onderdeel van. Klik hier voor meer informatie over de 
screeningsprocedure. 
 
Voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden kijk op onze website. 
 
Bijzonderheden 
Het verrichten van bereikbaarheidsdiensten maakt deel uit van de functie. 
 
Laten we kennismaken 
Voor inhoudelijke informatie kun je terecht bij Astrid Oostermeijer, teamleider medische techniek, 
via telefoonnummer: 020-4444118  . 
Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Romy Terrero Sierra, corporate 
recruiter, via telefoonnummer: 06-25716349. 
 
Je kan tot en met dinsdag, 10 december 2019 solliciteren via de volgende link. 
 
 

https://www.raet.nl/bruto-netto-salaris-berekenen'%20target='_blank
https://www.werkenbijvumc.nl/medewerkerscreening/'%20target='_blank
https://www.werkenbijvumc.nl/watwijbieden/'%20target='_blank
https://www.werkenbijvumc.nl/vacatures/ervaren-medisch-instrumentatietechnicus/

