
Ben jij onze nieuwe Medisch Instrumentatie Technicus voor de afdeling Medische 

Technologie & Techniek, voor 36 uur per week? Samen bouwen wij aan een 

werkomgeving waarin jij je verder kunt ontwikkelen in jouw vak én mee kunt helpen aan 

onze ambitie om de beste zorggroep van de regio te zijn. 

 

Wat ga je doen als Medisch Instrumentatie Technicus voor de afdeling Medische 

Technologie & Techniek? 

Je gaat werken op de afdeling Medische Technologie & Techniek met een professioneel- 

en dynamisch team bestaande uit 10 medisch technici. De afdeling is eigenaar van alle 

medische apparaten en verantwoordelijk voor correctief- en periodiek onderhoud over de 

zeven locaties. Jij gaat: 

 preventieve en correctieve onderhoudswerkzaamheden uitvoeren en begeleiden 

geven aan (complexe) medische apparatuur en/of bijbehorende ICT; 

 op technisch gebied de installatie begeleiden van nieuwe (complexe) medische 

apparatuur, de levering van onderdelen of nieuwe apparatuur controleren; 

 documentatie voor service-, onderhoudsprotocollen en inspectievoorschriften     

opstellen en verwerken; 

 deelnemen aan projecten voor aanschaf van materialen en middelen, de aanschaf 

en vervanging van (complexe) medische apparatuur en kan eenvoudige projecten 

leiden; 

 instrueren, ondersteunen en gebruikers en collegae opleiden in het gebruik van de 

apparatuur; 

 in overleg met gebruikers, het preventief technisch onderhoud van de tot het 

aandachtsgebied behorende medische apparatuur plannen; 

 alle administratieve handelingen voortvloeiende uit o.a. het correctief- en 

periodiek onderhoud verrichten; 

 toezien op de kwaliteit van medische apparatuur en/of ICT qua veiligheid, 

applicatie en resultaten en kwaliteits- en veiligheidsmetingen uitvoeren. 

 

Als Medisch Instrumentatie Technicus voldoe je aan de volgende functie-eisen: 

 minimaal een MBO vooropleiding, algemene ontwikkeling op HBO niveau, richting 

elektronica/(medische) techniek of Gezondheidszorg Technologie; 

 affiniteit met techniek, ICT en patiëntenzorg;  

 een afgeronde MTA en B opleiding is een pré, of de bereidheid deze te volgen; 

RECER-certificering is een pré; 

 ervaring als medisch technicus in een ziekenhuis is een pré; 

 je bent klantgericht, flexibel, stressbestendig en beschikt over uitstekende 

communicatieve vaardigheden. Vanzelfsprekend heb je een groot 

verantwoordelijkheidsgevoel en een dienstverlenende instelling. Kwaliteit heb je 

hoog in het vaandel staan en je gaat secuur en doelgericht te werk;  

 rijbewijs B; 

 je vindt het geen probleem om beschikbaar te zijn voor bereikbaarheidsdiensten 

en hebt een maximale reistijd van 30 minuten. 

Wat hebben wij jou als Medisch Instrumentatie Technicus te bieden? 

Wij bieden jou arbeidsvoorwaarden conform Cao Ziekenhuizen voor onbepaalde tijd, 

waarbij een vakantiebijslag van 8,33% en een eindejaarsuitkering van 8,33% geldt. De 

functie is ingedeeld in FWG 50 en je kunt gebruikmaken van diverse fiscaal 



aantrekkelijke regelingen. Wij bieden jou een uitdagende, zelfstandige en afwisselende 

functie in een gedreven en sociale werkomgeving en ruimte om jezelf te ontwikkelen 

Deel jij onze ambitie en wil je meer informatie over deze functie? Neem dan contact op 

met Patricia van Hilten, teamleider Medische Technologie & Techniek, via 

telefoonnummer 06 113 75 055. 

 


