
 

Medisch technicus beeldvormende techniek 

36 uur per week 

Ben je als medisch technicus toe aan een nieuwe stap in je carrière en wil je een baan met ontwikkel- en 

doorgroeimogelijkheden? Kom bij ons werken! 

 

De afdeling 

De afdeling Medische Technologie valt onder de afdeling IZT en bestaat uit 17 medisch technici en een 

administratief medewerkster. Onze afdeling is volop in ontwikkeling met focus op het harmoniseren van 

werkprocessen en het specialiseren binnen functies. Het team is verantwoordelijk voor het beheer van alle 

medische apparatuur binnen het ziekenhuis (10.000 stuks). Hiermee borgen we de veiligheid van onze patiënten 

en continuïteit van de bedrijfsprocessen. 

 

Dit ga je doen 

Je draagt zorg voor de instandhouding van medische en bedrijfstechnische apparatuur. Hierbij ben je 

verantwoordelijk voor reparatie, onderhoud en modificatie op medische apparatuur binnen het Spaarne Gasthuis. 

Daarnaast kunnen gebruikers van deze apparatuur rekenen op jouw professionele advies bij aanschaf en 

vervanging. 

In ons werk staat het leveren en borgen van kwaliteit voorop, alle werkzaamheden worden vastgelegd in ons 

beheerssysteem Ultimo. De kwaliteit van de door een leverancier uitgevoerd correctief en preventief onderhoud 

wordt door jou bewaakt en beoordeeld. 

De functie van medisch technicus zal zich steeds meer gaan specialiseren doordat de verschillende medische 

apparatuur worden verdeeld in vier productclusters. Wij zijn nu op zoek naar een medisch technicus voor het 

cluster wat zich met name bezighoudt met radiologie, echografie, apparatuur op de kinderafdeling, beademing en 

anesthesie. 

Je wordt ingezet op alle locaties van het Spaarne Gasthuis en draait mee in bereikbaarheidsdiensten. 

 

Dit ben jij 

 Je beschikt over minimaal een afgeronde technische Mbo-opleiding bijvoorbeeld in de richting 
elektronica of vliegtuigtechniek; 

 Bij voorkeur heb je ook de opleiding MT-B afgerond aangevuld met de aantekening stralingsdeskundige 
(niveau 5a) en het certificaat Recer 2 of je bent bereid deze opleidingen te volgen (deze worden vergoed 
door het ziekenhuis); 

 Je hebt kennis en ervaring met röntgenapparatuur; 

 Je bent iemand die zichzelf voortdurend wil ontwikkelen en graag meedenkt bij veranderingen. 

 Omdat je werkt voor onze patiënten heb je veel contact met bijvoorbeeld afdelingshoofden, artsen en 
verpleegkundigen, een nette en duidelijke manier van communiceren vinden wij daarom belangrijk. 

In verband met bereikbaarheidsdiensten binnen ons team is het van belang dat je woonachtig bent in 

deze regio. 

 



Wie bieden jou 

Afhankelijk van opleiding en ervaring wordt je ingeschaald in functiegroep 50 (CAO Ziekenhuizen). Dit houdt in 

maximaal € 3.664,- bruto per maand op fulltime basis (36 uur) afhankelijk van je werkervaring.  

 

Daarnaast bieden wij: 

 Ontwikkelmogelijkheden naar functiegroep 55 en 60; 

 8,33% eindejaarsuitkering en 8,33% vakantiegeld; 

 Een baan bij één van de grootste werkgevers in de regio; 

 Een afwisselende, zelfstandige, verantwoordelijke en uitdagende functie; 

 Prima bereikbaarheid; met de auto ben je vanuit Amsterdam binnen een half uur op kantoor. Kom je met 
het OV? De bus stopt voor de deur! 

Interesse? 

Heb je vragen naar aanleiding van deze vacature van medisch technicus, neem dan contact op met Henny van 
den Bosch (hoofd) via telefoonnummer 023-2242445. 
 
Je kunt online solliciteren via deze link https://bit.ly/394Mi6N . 
 
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en het navragen van referenties maken deel uit van de 
selectieprocedure. 
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