
Medisch Technoloog 

Hier kom je te werken: 

Als medisch technoloog werk je op de afdeling Klinische Fysica en Technologie (KFT). Deze 
afdeling is onderdeel van het facilitair bedrijf en is verantwoordelijk voor de kwaliteit, 
veiligheid en continuïteit van de medische apparatuur en bevordert een doelmatig en veilig 
gebruik ervan. De afdeling bestaat momenteel uit 10 klinisch technici, 2 medisch 
technologen, 1 biomedisch technoloog en 2 klinisch fysici. Om optimale inzet van medische 
apparatuur te borgen, werkt de afdeling KFT nauw samen met zowel de zorgafdelingen als 
ook andere ondersteunende afdelingen, zoals gebouwbeheer en huisvesting en ICT. 

Lees meer over werken in het Diakonessenhuis 

Dit ga je doen: 

• Je opereert vanuit een technische achtergrond als accountmanager richting de 
zorgafdelingen, daarbij ben je intermediair, procesbegeleider en aanspreekpunt voor 
zowel de zorgafdelingen als voor de klinisch technici 

• Procesbegeleider en inhoudsdeskundige bij aanschafdossiers van medische 
apparatuur 

• Projectleider namens KFT in bouwprojecten 
• Kennisvoerder op een aantal medische technologie terreinen en daarmee vraagbaak 

en trainer voor zowel je collega's in de zorg als ook je directe collega's binnen KFT 
• Initiatiefnemer en begeleider van interne kwaliteitsprocessen van onze afdeling. 

Dit is wat we jou bieden: 

• Alle ruimte om je verder te ontwikkelen en door te groeien 
• Een collegiale en informele werksfeer 
• Een salaris volgens FWG-groep 55 (max. € 3.917,= bruto per maand bij een volledige 

werkweek), plus een eindejaarsuitkering en vakantietoeslag van 8,33% 
• Persoonlijk opleidingsbudget van € 750,- en de mogelijkheid om zelf bepaalde 

arbeidsvoorwaarden samen te stellen, zoals bedrijfsfitness, een fietsregeling of extra 
reiskostenvergoeding. 

Eerst een dag meelopen om kennis te maken met ons ziekenhuis? Je bent van harte 
welkom! 

Dit heb je in huis: 

• Je hebt een technische opleiding afgerond op minimaal HBO-niveau 
• Je hebt meerdere jaren ervaring opgedaan in een ziekenhuisomgeving 
• Je bezit uitstekende communicatieve vaardigheden en kunt daarmee de verbinding 

maken met de zorgafdelingen 
• Je kent het werkveld van de klinisch technicus en bent in staat inhoudelijk sturing te 

geven aan deze collega's 
• Je hebt al eerder te maken gehad met kwaliteitstrajecten en bent in staat een 

belangrijke bijdrage te leveren aan het verder verbeteren van de kwaliteit van de 
afdeling. 

 

https://vacatures.diakonessenhuis.nl/werken-bij-diakonessenhuis/


Wil je meer weten: 

Vraag het Gerritjan Kuipers, Afdelingsmanager Klinische Fysica en Technologie, tel. 088 - 
250 5103. 

Zo solliciteer je: 

Enthousiast en wil je bij ons aan de slag als Medisch Technoloog? Solliciteer dan direct op 
deze vacature via het online sollicitatieformulier. Eerst ontdekken of de afdeling en ons 
ziekenhuis je aanspreekt? Loop dan een dag mee!  

Voor of direct na het arbeidsvoorwaardengesprek vragen wij twee referenties na. 

 


