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Voor de vacature (aankomend) Medisch Technicus zijn wij per direct op zoek naar een 
enthousiaste kandidaat! 

De werkomgeving 
QRS Service is een jong bedrijf dat zich bezighoudt met de service en onderhoud aan medische 
apparatuur zoals Infuuspompen, bloeddrukmeters, ECG , SPo2 (saturatie), weegschalen, OK tafels, 
enz. Ons werkgebied is voornamelijk in Nederland en enkele buitenlandse adressen. QRS Service 
bestaat uit 5 medewerkers. 
Aangezien onze werkportefeuille zich uitbreidt, zijn wij op korte termijn op zoek naar een enthousiaste 
Medisch Technicus. Het is een zeer interessante job waarvoor je zelfstandig werkzaamheden uit gaat 
voeren. 
 
Functieomschrijving 

• Je verricht preventief en correctief onderhoud en service aan medische apparatuur. Tevens 
installeer en controleer je medische apparatuur. 

•  Je geeft adviezen bij onderhoud hiervan en biedt ondersteuning aan de gebruikers. 
•  Administratie en vastlegging van de werkzaamheden behoort tot het dagelijkse werk. Voor de 

urenverantwoording en rapportages werken wij met het Ultimo systeem. 
De werktijd bedraagt 40 uur per week van maandag t/m vrijdag. 
 
Wat wij van je verwachten? 

• Een kandidaat met een relevante afgeronde technische opleiding MBO elektronica en/of 
mechatronica. 

• Bereidheid tot het volgen van opleidingen op het gebied van medische techniek. 
• Zorgvuldigheid en uitstekende communicatieve vaardigheden. 
• Een klantvriendelijk zelfstandige collega die beschikt over een collegiale en flexibele 

werkhouding. 
• Een kandidaat met inlevingsvermogen, klantgerichtheid, creativiteit, en met het vermogen om 

goed te kunnen analyseren, te luisteren en oplossingsgericht te denken. 
• Bij voorkeur woonachtig in het westen van Nederland en reizen is voor jou geen bezwaar. 
• Geen 9-5 mentaliteit. 
• Een representatieve kandidaat; persoonlijke- en bedrijfshygiëne staan hoog in het vaandel 
• Bereidheid om waar nodig aanvullende opleidingen te volgen. 
• Indien je nog niet aan de functie-eisen voldoet maar de ambitie hebt je in deze richting te 

willen ontwikkelen, nodigen we je ook uit te reageren. 

Wij bieden 
Het gaat om een fulltime dienstverband van 40 uren per week. De hoogte van het salaris is 
afhankelijk van leeftijd, ervaring en opleiding. Daarnaast bieden we onder andere 8% vakantietoeslag 
conform CAO Metaal en Techniek, een prettige informele werkomgeving met veel contacten binnen 
het ziekenhuis en mogelijkheden om continu aan je ontwikkeling te werken door het volgen van 
opleidingen en trainingen. 
Pas jij in bovenstaand profiel en lijkt het je leuk ons team te komen versterken? Stuur dan je CV + 
motivatie naar techniek@qrs.nl. Een goede motivatie is voor ons van groot belang, vergeet dit dus 
niet! 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.   

mailto:techniek@qrs.nl
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