
 

 

Wegens aanzienlijke groei van de servicewerkzaamheden op onze afdeling Service & Support zijn we op 

zoek naar een enthousiaste 

  

   Service Technicus Medische Simulatoren (FT) 

Je taken 
• Je draagt zorg voor het opleveren en implementeren van medische simulatoren en medische 

technologie; 

• Je geeft (technische) ondersteuning bij de implementatie van high-end videosystemen; 

• Je verricht preventief en correctief onderhoud aan apparatuur en geavanceerde oefenpoppen voor 

toepassing in de gezondheidszorg; 

• Je helpt gebruikers met problemen en geeft onderhoudsadvies; 

• Samen met onze accountmanagers onderhoud je de relatie met beheerders en gebruikers; 

• Je bent commercieel ingesteld en we hoeven jou het nut van een service-overeenkomst niet meer uit 

te leggen; 

• Je bent verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling van je eigen werkzaamheden, 

waaronder het opstellen van onderhoudsprotocollen. 

Wat wordt er van je verwacht? 
• Je hebt een relevante technische opleiding elektronica/mechatronica op MBO niveau; 

• MTA/MTB is een pre. We bieden anders een opleidingsmogelijkheid; 

• Je bent representatief, klant- en oplossingsgericht en hebt een hands-on mentaliteit; 

• Je kunt zelfstandig werken, maar bent daarnaast ook een echte teamplayer; 

• je hebt een goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal; 

• Je beschikt over voldoende analytisch vermogen; 

• Je bent stressbestendig; 

• Affiniteit met ICT is een must!   

 

Wij bieden jou 
• Een leuke, afwisselende baan in een informeel en enthousiast team; 

• Ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en invulling; 

• Mogelijkheden voor eigen ontwikkeling d.m.v. opleidingen en cursussen; 

• Vertrouwen en waardering; 

• Geregeld (inter)nationaal reizen voor trainingen om op de hoogte te blijven van product- en 

marktontwikkelingen; 

• 26 Vakantiedagen op basis van een fulltime werkweek; 

• Een goede en moderne pensioenregeling; 

• Een passend salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring ; 

• Een leaseauto, laptop en telefoon. 

            

          



 

 

Skills Meducation  
Skills Meducation B.V. is een vooraanstaand leverancier van medisch onderwijsmateriaal, gevestigd in 

Hilversum. Ons aanbod van (high-end) medische simulatoren, verpleegkundige-  

en reanimatie-oefenpoppen en medische apparatuur is breed, waarbij kwaliteit altijd ons uitgangspunt is.  

 

Onze klanten zijn o.a. universiteiten, hogescholen, ROC's, ziekenhuizen en het Ministerie van Defensie.   

 
Ben jij de perfecte kandidaat voor deze vacature en voldoe je aan de eisen? Mail dan je cv en je motivatie naar 

hrm@skills-meducation.nl. 

 

Contactinformatie 
Marius Coenen 

Telefoonnummer 035 - 646 12 00  

www.skills-meducation.nl  

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst. 
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