
Je bent een technisch professional en je wilt je talent inzetten om je collega’s in het 
Elkerliek ziekenhuis te ontzorgen. Top! Wij zoeken namelijk voor de afdeling Medische 
Techniek een  
 
 
 

(aankomend) Medisch Technoloog 
36 uur per week  

 
 

Ons team 
De afdeling Medische Techniek bestaat uit 8 medewerkers en valt onder de sector 
Informatie- Communicatie en Medische Technologie (ICMT). Wij zorgen voor een veilige, 
kwalitatief hoogstaande toepassing van medische technologie, zodanig dat de diagnoses en 
de behandelingen in het Elkerliek ziekenhuis verantwoord kunnen plaatsvinden waarin de 
patiënt centraal staat. 
 
Medewerkers binnen ons team werken met een hoge mate van zelfstandigheid aan alle 
medische apparatuur in het ziekenhuis en hebben een aandachtsgebied waar ze 
verantwoordelijkheid voor dragen. Wij zijn een hechte club en helpen elkaar waardoor een 
professionele en prettige sfeer heerst op de afdeling.  
Je werkt intensief samen met de ICT-afdeling binnen de sector. Je overlegt ook dagelijks 
met de gebruikers van de medische apparatuur, zoals de medisch specialisten, 
verpleegkundigen en artsen in je aandachtsgebied.  
 
Jouw rol 
Je verricht (preventief) onderhoud aan medische apparatuur.Tevens installeer en 
controleer je medische apparatuur. Je adviseert bij de aanschaf, onderhoud, inzet van 
middelen en bij het oplossen van voorkomende problemen en biedt ondersteuning aan de 
gebruikers. Je draagt zorg voor de inrichting en het beheer van medische applicaties en 
bijbehorende koppelingen. Jouw persoonlijke bijdrage, kennis en expertise is ook welkom in 
afdeling overstijgende multidisciplinaire projecten. 
 
Goede balans privé-werk 
In het Elkerliek vinden we de balans tussen privé en werk erg belangrijk. De werktijden 
liggen tussen 07.30 en 17.00 uur. Een vierdaagse werkweek behoort tot de mogelijkheden. 
Je bent bereid om deel te nemen aan bereikbaarheidsdiensten die in onderling overleg met 
de collega’s gepland worden (ongeveer 6 weken per jaar). 
 
Jouw profiel 

 Je hebt een afgeronde technische opleiding op MBO of HBO niveau, bij voorkeur 
aangevuld met Medische Technologie A, B en C. 

 Je hebt kennis van (klinische) ICT technieken (of bent bereid je hierin bij te scholen). 
 Je enthousiasme is aanstekelijk en zodoende vind je het oprecht leuk om mensen te 

helpen met een technisch vraagstuk. 
 Je bent creatief, je analyseert snel het probleem en komt pro-actief met mogelijke 

oplossingen. 
 
Hello schoolverlater!  



Heb je als schoolverlater nog geen ervaring maar wel een afgeronde technische MBO of HBO 
opleiding, én de ambitie om je in deze richting te willen ontwikkelen, nodigen we je ook uit 
te reageren!  
 
Wij bieden jou 

 Voldoening in je werk, werken in een team waar je blij van wordt.  
 Fijne collega’s die samenwerken belangrijk vinden en een (h)echt team vormen.  
 Een vast contract en de functie is, afhankelijk van opleiding en ervaring, ingeschaald 

volgens cao ziekenhuizen in functiegroep 45, 50 of 55 met een maximaal salaris van 
€ 4.111,- bruto per maand (op fulltime basis). 

 Een persoonlijk plan om je te kunnen ontwikkelen, zowel professioneel als 
persoonlijk. 

 Een mooi pakket aan extra’s waaruit je zelf kunt kiezen zoals een PC-plan en een 
fietsenplan, een bonus als je meestal op de fiets komt, korting op een 
fitnessabonnement. 

 We hebben een heel actieve personeelsvereniging die veel organiseert, van een 
volleybaltoernooi of pub-quiz tot een dagje Efteling met familie of een stedentrip. 
 

Enthousiast geworden? 
Ben je enthousiast geworden en matchen je wensen en profiel met deze functie? Dan 
ontvangen we je sollicitatie graag via www.werkenbijelkerliek.nl en willen we met je 
kennismaken. Je kunt je sollicitatie richten aan Jan op ’t Hoog, Manager medische techniek 
/ servicedesk a.i. Reageer wél uiterlijk op vrijdag 28 februari, want misschien word je dan 
uitgenodigd om op donderdag 5 maart op sollicitatiegesprek te komen. 
 
Toch nog vragen over deze vacature? 
Voor meer informatie over deze vacature, kun je ook contact opnemen met Jan op ’t Hoog, 
via tel: 0492-595603.   
 
Meer weten over (andere) mogelijkheden voor jou in het Elkerliek?  
Neem dan telefonisch of via WhatsApp contact op met Ellen Verheijen, onze corporate 
recruiter (06-11449655).  
 
Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) screening maakt onderdeel uit van de 
aannameprocedure. 
 
 


