
 

 

 
Medisch Instrumentatie Technicus| 36 uur per week  
 
Je ontvangt direct een contract voor onbepaalde tijd! 

Wat ga je doen?  
Door uitbreiding van de afdeling zijn wij op zoek naar een nieuwe collega Medisch Instrumentatie 
Technicus. Het werk van een MIT is enorm divers. We proberen zo veel mogelijk werk door onze 
eigen technici uit te laten voeren. Dit maakt dat je continu uitgedaagd wordt en je kennis verdiept en 
verbreedt.  

Jouw eigen aandachtsgebied wordt onder andere de Poliklinieken en het MDL-centrum. Je bent 
verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van alle medische apparatuur deze afdeling. Je 
houdt je o.a. bezig met de volgende werkzaamheden: 

 Kwaliteitsbewaking van medische apparatuur aan de hand van normen en specificaties 
 Uitvoeren van periodiek onderhoud en correctief onderhoud van medische apparatuur 
 Begeleiden en controleren bij eventueel onderhoud door derden 
 Adviseren en begeleiding bij aanschaftrajecten van medische apparatuur 
 Begeleiden gebruikers bij bediening medische apparatuur 
 Up-to-date houden van het apparatuur beheersysteem 

Waar ga je werken?  
Het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel is een algemeen regionaal ziekenhuis met 332 
bedden. Het ziekenhuis heeft een buitenpolikliniek in Rotterdam Nesselande, een aantal 
poliklinieken in de Havenpolikliniek in het centrum van Rotterdam en een buitenpolikliniek in 
Krimpen aan den IJssel. Eind 2018 heeft het IJsselland Ziekenhuis haar ambitie vastgelegd in een 
strategische visie voor de komende jaren. Om uitstekende zorg te bieden aan patiënten en hun 
naasten organiseren wij zorg slim en op de juiste plaats. Onze missie is elke dag en elk moment 
samen werken aan de best denkbare zorg voor elke patiënt en zijn naasten. De patiënt staat bij ons 
echt centraal! 
 
De afdeling 
Ons team bestaat uit 7 vaste medewerkers (straks 8) en een manager. We werken zowel zelfstandig 
als in teamverband en kunnen altijd op elkaar terugvallen. Iedereen heeft een eigen aandachtsgebied 
maar we delen onze kennis met elkaar. Humor, flexibiliteit, relativeringsvermogen en een 24/7 
mentaliteit typeren onze afdeling en cultuur.  
 
Wat vragen we van jou? 
Je hebt een relevante technische opleiding afgerond op MBO+ of HBO niveau, bij voorkeur INTOP 
MTA en MTB. Je vindt het fijn om je verder te ontwikkelen door het volgen van relevante 
opleidingen.  
Storingen oplossen is iets wat jou door je probleemoplossende vermogen en servicegerichtheid  goed 
af gaat. Je bent dan ook bereid om, na een goede inwerkperiode, zelfstandig storingsdiensten te 



 

 

draaien. Hiervoor is het belangrijk dat je woon-werkafstand maximaal 30 minuten reistijd in beslag 
neemt. Ten slotte ben je communicatief sterk  en ben je de Engelse taal in woord en geschrift 
machtig.  
 
Wat bieden wij? 
Warm welkom 
Laten we beginnen met een heel warm welkom! Je krijgt een goede inwerkperiode waarin je 1 vast 
aanspreekpunt hebt. Wij bieden jou een afwisselende en veelzijdige functie in een ziekenhuis dat 
volop in beweging is. Het IJsselland Ziekenhuis is een relatief klein ziekenhuis met een informele 
sfeer. Je kunt snel collega’s leren kennen, bijvoorbeeld tijdens de lunch in ons restaurant. Hier wordt 
elke dag vers gekookt en kun je genieten van de gezelligheid en heerlijk eten.  

 
Wij bieden je een afwisselende en veelzijdige functie en een collegiale werksfeer. Je hebt je eigen 
aandachtsgebied in een klein team, maar je kunt altijd op elkaar bouwen. 
 
Waardering 
Het salaris is conform de cao Ziekenhuizen en is mede afhankelijk van opleiding en ervaring. De 
functie is ingeschaald in FWG 45 of FWG 50 (afhankelijk van opleiding en ervaring word je 
ingeschaald tussen de € 2.251,- en € 3.664,- bruto per maand o.b.v. 36 uur). De vakantietoeslag is 
8,33% en je krijgt een eindejaarsuitkering van 8,33%.  
We hebben diverse (aanvullende) arbeidsvoorwaarden zoals fietsregeling, korting op bedrijfsfitness 
en pensioen bij het pensioenfonds Zorg en Welzijn.  
 
Bereikbaarheid 
We zijn goed bereikbaar met het ov en de auto. Je kunt gratis parkeren in de omgeving en als je op 
de fiets komt kun je deze stallen in onze afgesloten fietsenstalling. Als je benieuwd bent hoe collega’s 
het werken bij het IJsselland Ziekenhuis ervaren, kijk dan eens op  
https://www.ysl.nl/werken-bij-het-ijsselland/collegas-over-het-ijsselland/  
 
Interesse?  
Wat fijn! Deze vacature sluit zodra we de juiste kandidaat hebben gevonden. Je kunt online 
solliciteren door het online sollicitatieformulier in te vullen onder vermelding van vacaturenummer 
41/37230/20 en je cv en motivatiebrief te uploaden.  
  
Heb je nog inhoudelijke vragen over de functie? Neem dan telefonisch contact op met Michel 
Doeleman, Hoofd Medisch Instrumenteel Beheer, op 010-258 5098 of via 06- 578 129 26. 
 
Vragen over de procedure? Onze Recruiters (Laura en Gabrielle) zijn bereikbaar via sollicitatie@ysl.nl 
 
Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een interne kandidaat.  

https://www.ysl.nl/werken-bij-het-ijsselland/collegas-over-het-ijsselland/

