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Organisatieonderdeel     Medische techniek 
Functiegroep         ICT 
Aantal uren per week     36 uur   
Opleidingsniveau         HBO/MBO   
 

Gijs, medisch technicus: 'Het ziekenhuis is een bijzondere omgeving om in te werken, met de vele 
apparaten en de vele invloeden. Het is aan mij om ervoor te zorgen dat de aandacht van het medisch 
personeel bij de patiënt kan zijn en blijven. Niet bij de apparatuur.’ Lees hier zijn hele verhaal. 
 

Wij zoeken een medisch technicus voor de afdeling medische technologie, voor 36 uur per week.  Het 
dienstverband start zoals gebruikelijk voor bepaalde tijd (12 maanden). De doelstelling is om te 
komen tot een dienstverband voor onbepaalde tijd wanneer de bedrijfsomstandigheden het toelaten 
en bij goed functioneren.  
 

Dit zijn wij  
De afdeling medische technologie bestaat uit een enthousiast team van ruim 17 fte die in een 
dynamische omgeving zorg dragen voor een optimale kwaliteit en inzetbaarheid van medische 
apparatuur en systemen.  
 

Het werk  
Je bent verantwoordelijk voor medisch-technische werkzaamheden in de breedste zin van het woord. Je 
werkt samen in expert teams die de zorg dragen voor het onderhouden, repareren en modificeren van 
diverse medische apparatuur. Je hebt een adviesfunctie voor de zorgprofessionals bij aanschaf, 
onderhoud en vervanging van medische apparatuur en neemt tevens deel aan projecten als adviseur 
vanuit het kennisgebied medische technologie. Je levert een bijdrage aan onder andere de 
kwaliteitsbevordering van het gebruik, acceptatie en overdracht naar de diverse gebruikers van de 
medische apparatuur en systemen.  
 

Dit breng je mee  
Wij zoeken een enthousiaste collega die in staat is zelfstandig en met de nodige zorgvuldigheid te 
werken. Je communicatieve en sociale vaardigheden zijn goed en weet je prima in te zetten in de vele 
contacten met je collega’s, gebruikers, leidinggevenden en (medisch) specialisten. Je beschikt minimaal 
over technisch mbo+ of hbo niveau, bij voorkeur aangevuld met kennis van medische- en/of  ICT 
technologie of de bereidheid hiervoor een opleiding te gaan volgen. Wij verzoeken tevens 
schoolverlaters te reageren op deze uitdagende functie. Wij verwachten een grote mate van 
stressbestendigheid, een flexibele klant- en kwaliteitsgerichte instelling en de bereidheid tot het volgen 
van cursussen en trainingen.  
 

Wij bieden jou  
CWZ biedt een breed pakket secondaire arbeidsvoorwaarden. Het salaris is afhankelijk van opleiding en 
ervaring. Arbeidsvoorwaarden volgens Cao Ziekenhuizen.  
 

Meer informatie bij: Lucien Timmermans, hoofd medische technologie: (024) 365 83 50. Solliciteren via 
Vacatures | Werken bij CWZ.  

https://www.werkenbijcwz.nl/werken-bij-cwz/onze-functies/ict/gijs-driessen-medisch-technicus/
https://www.werkenbijcwz.nl/vacatures/medisch-technicus/

