
 

 

Medisch instrumentatie technicus   36 uur 
 
Veilige en mensgerichte zorg, daar wil jij als medisch Instrumentatietechnicus 
aan bijdragen. In deze rol ben je verantwoordelijk voor de veiligheid en het 
functioneren van de medische technologie met de risicoclassificatie 
midden/laag. Naast technisch onderhoud en reparaties, houd je je bezig met 
adviseren, ondersteuning in het gebruik en rapporteren. Ben je nog niet 
volledig opgeleid tot medisch instrumentatietechnicus? Dan bieden wij je de 
mogelijkheid om je te ontwikkelen in dit vak. 
 

Medisch instrumentatie technicus, dit ga je betekenen 
Je ondersteunt het zorgproces met activiteiten betreffende de medische 
apparatuur en bijbehorende (ICT)-processen. Je verricht preventief en 
correctief onderhoud aan medische apparatuur of installaties met de 
risicoclassificatie midden/laag. Je informeert gebruikers en signaleert onveilig 
gebruik van deze apparatuur. Daarnaast voer je testen uit en stel je 
onderhoudsprotocollen op. Dit doe je in nauwe samenwerking met je 
teamgenoten waarbij je veel contact hebt met alle gebruikers en hun 
leidinggevenden. Op deze manier draag je direct bij aan optimaal werkende 
medische apparatuur en het veilige gebruik hiervan. 

 
Wat zet je in 
Je bent technicus en werkt graag met je handen om medische technologie 
beter en veiliger te maken. Jouw primaire aandachtsgebied is medische 
apparatuur met de risicoclassificatie midden/laag. Je draagt zorg voor 
ingebruikname , en ook de instandhouding en de ondersteuning er van. Met 
jouw communicatieve vaardigheden informeer en rapporteer je je gebruikers 
in heldere en duidelijke taal. Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel 
en zoekt actief de samenwerking op, zowel met collega’s als de interne klant. 

 

Wat Bernhoven je biedt 
Liefde voor mensen is wat ons drijft in Bernhoven. Dat betekent ook oprechte 
aandacht voor jou. We geven je alle ruimte en begeleiden je waar je ons 
nodig hebt. Daarbij dagen we je graag uit. Om voortdurend te kijken of de 
zorg nóg beter kan. Maar ook, voor nu en de toekomst, om te leren en te 
groeien. Wij zijn pioniers in zorgvernieuwing en lopen voorop in het 
vormgeven van toekomstbestendige gezondheidszorg. In de samenwerking 
met professionals binnen en buiten onze muren ben jij een onmisbare 
schakel. Samen vormen we één groot team. 

 

Wij zijn sterker met elkaar 



 

 

Denk jij dat jij bij Bernhoven en Bernhoven bij jou past? Dan willen we graag 
kennismaken. Stuur je cv met een motivatie vóór 26-12-2019 in via het 
sollicitatieformulier. Wil je voordat je solliciteert nog iets over de functie 
weten? Bel dan naar Louis Poulussen, teammanager MICT, tel: 0413-
403910. Op 30-12-2019 vinden de eerste gesprekken plaats. Deze vacature 
wordt gelijktijdig intern en extern uitgebracht. Interne kandidaten hebben 
voorrang in de selectieprocedure. 
 

Wat heb je nodig? 
•  Technische mbo opleiding elektronica of medische/zorg-techniek 

•  Bij voorkeur aangevuld met de opleiding Medische Technologie A 
en B 

•  Bereid zijn om productinhoudelijke trainingen te volgen 
•  Duidelijk en heldere communicatievaardigheden 

 
Wat krijg je? 
•  Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 

•  Functiegroep 45, min € 2.144,- en maximaal € 3.072,- bruto per 
maand (fulltime) 

•  Opleidingsmogelijkheden voor de diploma’s MTA en MTB 

•  Alle ruimte om goed ingewerkt te worden in een enthousiast en 
betrokken team 

 

 
zie  https://www.werkenbijbernhoven.nl/vacatures/vaste-en-

tijdelijke-functies/medisch-instrumentatie-technicus/  
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