
 

Beste medisch technoloog,  

 

“Zorg jij voor een efficiënte en stabiele medisch technologische infrastructuur, zodat wij 

goede kwalitatieve zorg aan onze patiënten kunnen leveren?” 

 

Wat ga jij betekenen als medisch technoloog 

Als medisch technoloog beheer je de medische systemen die worden gebruikt voor 

diagnose en behandeling van epilepsie en slaapproblemen. Je voert het (preventief) 

onderhoud uit, geeft technisch advies, bent trouble shooter, repareert en introduceert 

nieuwe meetsystemen en medische apparatuur volgens een projectmatige aanpak. Je 

geeft instructies aan gebruikers over de toepassing van de medisch apparatuur en 

technische systemen en ziet toe op het naleven van de bedienings- en 

veiligheidsvoorschriften. Bij het uitvoeren van je werkzaamheden kom je in contact met 

artsen, clustermanagers, laboranten en externe serviceorganisaties en leveranciers. Je 

biedt ondersteuning op het snijvlak van Medische Technologie en ICT en je vormt een 

link tussen de ICT afdeling en de klinische Neurofysiologie. Daarnaast kun je deelnemen 

aan en ondersteuning bieden aan innovatie- en onderzoeksprojecten op het gebied van 

diagnostiek en behandeling bij de centra voor epileptologie en slaapgeneeskunde.  

 

 

Over de afdeling Klinische Fysica 

De afdeling Klinische Fysica ondersteunt de ontwikkeling, implementatie en het 

onderhoud van technische systemen en medische apparatuur ten behoeve van 

patiëntendiagnostiek en behandeling. Klinische Fysica initieert en ondersteunt tevens 

wetenschappelijk onderzoek en innovatie op dit gebied.  

 

 

Wat neem jij mee 

Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding medische technologie, technische 

natuurkunde, mechatronica, elektrotechniek of andere relevante technische opleiding.  

Verder durf je initiatief te nemen en heb je een praktische oplossingsgerichte aanpak. 

Je bent communicatief- en sociaalvaardig, je hebt contacten door een groot deel van de 

organisatie waarbij een duidelijke communicatie belangrijk is. Dit betekent ook dat je een 

klant- en kwaliteitsgerichte instelling hebt. Heb je al ervaring met het multidisciplinair 

samenwerken, projectmatig werken of werken in teamverband dan is dat een pré. 

Daarnaast heb je affiniteit en kennis van diagnostische meetsystemen (MRI, KNF) en 

medische apparatuur.  

 

 

Wat bieden wij jou 

Kempenhaeghe biedt haar medewerkers uitstekende arbeidsvoorwaarden en 

ontwikkelmogelijkheden. De arbeidsvoorwaarden zijn ontleend aan de Cao Ziekenhuizen.  

Wij bieden een vaste aanstelling. De omvang van dit dienstverband is 32 tot 36 uur. 

Inschaling vindt plaats in FWG 50, maximaal €3490 per maand of FWG 55, maximaal 

€3917 per maand bij fulltime aanstellingen, dit is afhankelijk van opleiding en ervaring.  

 

Er is een eindejaarsuitkering en vakantietoeslag, beide van 8,33%. Met het 

meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (MKA) bestaat de mogelijkheid om eigen keuzes 

te maken in een deel van de arbeidsvoorwaarden.  

 

We bieden een veelzijdige functie in een informele en collegiale werksfeer. Je gaat 

werken in een organisatie waarin aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Over Kempenhaeghe 

Kempenhaeghe maakt  iedere dag het verschil voor een kind, een gezin, een familie. 

Door patiënten, cliënten en leerlingen, ondanks hun diagnose of beperking, meer 

perspectief te bieden. Door kennis en aandacht te combineren, verbindingen te leggen en 

continu te ontwikkelen. Kempenhaeghe werkt met 1.200 medewerkers aan 

gespecialiseerde zorg voor mensen met epilepsie, slaapstoornissen of neurologische leer- 

en ontwikkelingsstoornissen. Daarbij werken we samen met academische centra en 

andere kennisinstituten. Meer over Kempenhaeghe lees je op www.kempenhaeghe.nl. 

 

Informatie en sollicitatie 

Voor meer informatie over de functie neem je contact op met de heer dr. ing. Hans van 

Dijk, Hoofd Klinische Fysica via T. 040-2279493 of via E. dijkh@kempenhaeghe.nl. 

Voor vragen over de sollicitatieprocedure neem je contact op met mevrouw Chantal 

Simar, recruiter via M. 06-51142379 of via E. simar@kempenhaeghe.nl. 

 

Ben je geïnteresseerd in de functie, dan kun je tot 31 december a.s. solliciteren via 

bijgaande link. Wij streven er naar de procedure af te ronden in januari 2020. 

 

De vacature wordt tegelijkertijd in- en extern uitgezet. Interne kandidaten hebben bij 

gelijke geschiktheid voorrang boven externe sollicitanten. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  

 

Kempenhaeghe. Alle kennis. Alle aandacht. 

 

Locatie: Heeze 

 

 

mailto:simar@kempenhaeghe.nl

