
 

Ben jij de medisch technicus in ons team die wil meegroeien met de 

ontwikkelingen in de medische technologie? 
 

 
Binnen de afdeling Medische Techniek is een vacature ontstaan voor de functie: 
 

Medisch Technicus 
36 uur per week (100%) 

 

De afdeling:  
De afdeling Medische Techniek valt onder het Facilitair Zorgbedrijf en  bestaat uit zes medisch technici 
die op het 1e-lijns onderhoudsniveau in alle vakgebieden inzetbaar zijn. Specialisatie op één of 

meerdere vakgebieden zorgt ervoor dat de medisch technici zich blijven ontwikkelen en dat aan de 
verwachte dienstverlening  kan worden voldaan. Sinds 2007 is de Medische Techniek ISO 9001 
gecertificeerd. De medisch technici werken in een prettige sfeer in een hoge mate van zelfstandigheid 

in een hecht team met een hoge professionele grondslag. De belangrijkste taken van de afdeling 
omvatten reparaties en onderhoud van hoogwaardige medische apparatuur en het verlenen van 

technische adviezen en klinische ondersteuning van de gebruikers.  

 

De functie: 
Je verricht preventief onderhoud aan hoogwaardige complexe medische apparatuur, je hebt de regie 
in het oplossen van complexe storingen en repareert defecte medische apparatuur. Hiernaast 

installeer je nieuwe medische apparatuur en coördineer je de realisatie van de datakoppelingen. In 
voorkomende gevallen verleen je de gebruikers ondersteuning bij de bediening van de medische 
systemen en verzorg je klinische lessen. Na het onderhoud en reparaties geef je de medische 

apparatuur technisch vrij voor gebruik. 

 
Het profiel: 
 

Wij vragen van jou: 

Je beschikt over kennis op HBO-niveau, richting elektrotechniek, kennis van de medische technologie 
en relevante werkervaring. Kennis van medische informatietechnologie en beeldvormende technieken 
is een pré. Verder beschik je over uitstekende communicatieve eigenschappen, je bent servicegericht 

ingesteld en een echte teamspeler. Bij voorkeur heb je een afgeronde MTA en MTB opleiding en een 

ReCer certificering. 

Uiteraard ben je bereid om je verder te ontwikkelingen door het volgen van opleidingen en 
servicegerichte trainingen en ben je bereid om bij de CZO de erkende praktijkopleiding voor medisch 

technicus te gaan volgen. 

Tenslotte ben je bereid om deel te gaan nemen aan de consignatiedienst van de Medische Techniek 

met een maximale reistijd van één uur. De Medische Techniek beschikt over een eigen dienstauto.  

Wij bieden: 
De arbeidsvoorwaarden waaronder de salariëring zijn volgens CAO ziekenhuizen, conform FWG 50. 

Inschaling vindt plaats op basis van werkervaring met een maximum van € 3.664,-- bruto per maand 
op fulltime basis. Daarnaast biedt het Flevoziekenhuis een goed pakket aan secundaire 
arbeidsvoorwaarden. Aanstelling vindt in eerste instantie plaats voor de duur van één jaar.  

 
Belangstelling? 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Henk Imming, Hoofd Medische Techniek, 

bereikbaar op 036 – 868 9002. 
 
 

 



Solliciteren? 
Graag ontvangen wij een motivatiebrief waarin je beschrijft:  

• Waarom jij de juiste persoon voor de functie bent; 

• Wat jij gaat toevoegen; 

• Waarom jij denkt dat jij bij het Flevoziekenhuis past. 
 

Wij zien je brief en CV graag voor 8 maart 2020 tegemoet via onze website: 
https://www.flevoziekenhuis.nl/werken-en-leren onder vermelding van vacaturenummer 2020-047.  

 

Het navragen van referenties,  het overleggen van een “Verk laring omtrent het Gedrag” (VOG) en 

eventueel assessment maken onderdeel uit van de aanstellingsprocedure.  

 

Flevoziekenhuis brengt topzorg dichtbij 
 

Het Flevoziekenhuis is hét ziekenhuis voor Almere en Flevoland. Wij verzorgen een breed aanbod van 
uitstekende specialistische ziekenhuiszorg, inclusief de bijbehorende voorzieningen. Wij brengen 

topzorg dichtbij; in ons ziekenhuis en in uitstekende samenwerking met Amsterdam UMC  en onze 
eerstelijns partners. Samen met onze patiënten en partners streven wij naar optimale 
gezondheidswinst en kwaliteit van leven. Patiënten en familie ontvangen wij vriendeli jk en gastvrij in 

een helende omgeving. Wij zijn betrouwbaar, betrokken, flexibel en samenwerkend. In ons ziekenhuis 
leiden wij de artsen, verpleegkundigen en ondersteuners van de toekomst met passie op. Meer 

weten? Kijk op: www.flevoziekenhuis.nl. 
Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt door het 
Flevoziekenhuis en worden opgenomen in onze database. 

Je hebt ook rechten ten aanzien van jouw gegevens. Graag verwijzen wij je naar het privacy statement. 
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