
Medisch technicus 

36 uur 

 

De afdeling 

De afdeling Medische Techniek van het Dijklander Ziekenhuis bestaat uit 16 gedreven 

medisch technici en een afdelingshoofd en is onderdeel van het facilitair bedrijf. Omdat het 

merendeel van het onderhoud in eigen beheer wordt uitgevoerd hebben onze technici veel 

kennis van zaken en krijgen zij alle mogelijkheid zich in de achterliggende techniek te 

verdiepen. Het team kenmerkt zich door een goede samenwerking en een positieve sfeer. 

We gaan vernieuwing niet uit de weg en gaan proactief op zoek naar verbeteringen binnen 

het vakgebied. Wij willen graag het ‘technische’ neusje van de zalm weten!  Om ons team te 

versterken zijn we op zoek naar een medisch technicus met een sterke affiniteit met 

beeldvormende technieken. 

 

Je nieuwe baan 

Als medisch technicus ben je (mede) verantwoordelijk voor het technisch optimaal 

functioneren van onze medische technologie, waarbij de nadruk zal komen te liggen op 

beeldvormende apparatuur. Je begeleidt de organisatie bij de keuze, implementatie en 

onderhoud van medische apparatuur. De werkzaamheden hebben zowel een ad hoc 

karakter (oplossen van storingen) als een planmatig karakter (aanschaf van apparatuur en 

periodiek onderhoud). Je hebt bovendien een adviserende rol naar de eindgebruiker van 

medische apparatuur. Periodieke bereikbaarheidsdiensten buiten kantoortijden horen ook bij 

je werkzaamheden. Doordat je werkt op zowel onze locatie in Hoorn als in Purmerend zijn de 

werkzaamheden afwisselend en kun je je kennis goed toepassen.  

Wie ben jij? 

Een proactieve en enthousiaste collega met een passie voor techniek en bij voorkeur een 

medisch technische achtergrond. Je bent in het bezit van een hbo diploma in de richting 

elektronica/medische techniek. Je hebt bij voorkeur relevante werkervaring en hebt affiniteit 

met beeldvormende apparatuur. Ook heb je de aanvullende opleidingen medische 

technologie A en B en stralingsdeskundigheid 5A afgerond of ben je bereid deze te volgen. 

Daarnaast beschik je over goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden. Je vindt het leuk 

om samen met collega’s en met de gebruikers van de medische apparatuur tot een goed 

resultaat te komen. Jij weet dat collegialiteit én het nemen van verantwoordelijkheid hierbij 

hand in hand gaan. 

  



Wat bieden wij jou? 

• Wij bieden je een omgeving die uitnodigt om de grenzen van je vakbekwaamheid 

steeds te verleggen, we geven je ruimte, verantwoordelijkheid en steun om 

doelstellingen te behalen. 

• Ons scholingsaanbod is breed en vooruitstrevend. 

• Wij geven je goede begeleiding; zowel bij de start van je nieuwe baan als in het 

vervolg van je loopbaan.  

• Onze locaties in Hoorn en Purmerend zijn heel goed bereikbaar met de auto en het 

openbaar vervoer.  

• Daarnaast vinden wij een balans tussen inspanning en ontspanning belangrijk. Wij 

faciliteren dit door een actieve personeelsvereniging, maar bieden ook een 

bedrijfsreglement waarbij met voordeel bijvoorbeeld een fiets kan worden 

aangeschaft of een fitness abonnement. Daarnaast kun je via ‘CultuurWerkt’ met 

korting gebruik maken van diverse kunst- en cultuuractiviteiten. 

• Voor deze functie betreft het een aanstelling van 36 uur per week voor de duur van 1 

jaar, waarbij we uitgaan van een langdurige samenwerking en dus uitzicht op een 

vast contract. 

• Het salaris is conform Cao-Ziekenhuizen en afhankelijk van kennis en ervaring. 

• Een werkweek van 4x9 uur is mogelijk. 

 

Interesse? 

Solliciteer direct online. Heb je nog vragen? Bert van den Bergh, hoofd Medische Techniek, 

beantwoordt deze graag en is bereikbaar op telefoonnummer 06-33330806. We ontvangen 

je reactie graag voor 10 maart. 


