
   

   

Het ETZ is een topklinisch ziekenhuis en traumacentrum. Met drie locaties in Tilburg en Waalwijk is ETZ hét ziekenhuis 

voor alle inwoners van de regio Midden-Brabant, maar ook (ver) daarbuiten. Wij gaan in gesprek met patiënten over 

wat zij voelen, denken en vinden. ‘Oog voor jou’ noemen we dat. Op deze wijze leveren wij, zowel medewerkers met 

direct patiëntencontact als medewerkers die ondersteunende diensten verlenen, onze patiënten zorg die 

Buitengewoon is.  

 

Zet jouw technische kennis in voor optimale zorg voor onze patiënten 

 

De afdeling Medisch Technologie heeft een vacature voor een  

 

Medisch Technoloog Radiologie  
27 tot 36 uur per week 

 

Jouw uitdaging  

Het team van de afdeling Medisch Technologie is verantwoordelijk voor het optimaal laten functioneren van 

onderzoek- en behandelapparatuur gerelateerd aan patiëntenzorg. Jij beheert vooral de radiologische apparatuur op 

alle ETZ locaties, samen met een groep gespecialiseerde collega’s van het team medische technologie.  

 

Als medisch technoloog: 

 Voer je reparatie- en (preventieve en correctieve) onderhoudswerkzaamheden uit. 

 Doe je kwaliteits-, veiligheidsmetingen en controles.  

 Heb je contact met de klinisch fysici, leveranciers en stralingsdeskundigen.   

 Instrueer en ondersteun je gebruikers bij de installatie of bij het gebruik van een nieuw (complexe) medische 

apparatuur. 

 Geef je advies en begeleiding bij aanschaftrajecten van medische apparatuur. 

 Draai je mee in het storingsdienstrooster voor o.a. de afdelingen Radiologie, Cardiologie, SEH, IC, Optiek en 

OK. 

 

Jouw werkomgeving  
De afdeling Medische Technologie maakt deel uit van ons Facilitair Bedrijf. De afdeling is verantwoordelijk voor de 

instandhouding en applicatieondersteuning van medische en analytische apparatuur. Het team verzorgt onderhoud, 

service en begeleiding en heeft een adviserende rol bij de aanschaf van deze apparatuur. Door de technische 

vaardigheden en een servicegerichte benadering levert de afdeling Medische Technologie een belangrijke bijdrage 

aan optimale zorgverlening voor onze patiënten. Je werkt op alle locaties van het ETZ in Tilburg en Waalwijk.  

Het team deelt onderling veel informatie.  

 

Jouw profiel  
 Je hebt een hbo- of mbo-diploma op het gebied van werktuigbouw, mechatronica of elektronica. 

 De certificaten Medische Techniek A en B, stralingsveiligheid 5A en basistraining X-ray zijn vereist. 

 Je hebt bij voorkeur ervaring in het technisch vakgebied in een klinische of daaraan gerelateerde omgeving. 

 Je hebt de basistraining van de diverse modaliteittypen binnen de radiologie genoten (röntgen (incl. CT), (F)MR en 

echografie) 

 je werkt graag en goed in een team en hebt goede communicatieve vaardigheden 

 Je hebt kennis van DICOM en PACS 

 Je werkt efficiënt, schakelt makkelijk tussen verschillende taken en hebt een flexibele werkhouding. 

 

 



 

     

Ons aanbod  
 We bieden een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar met de intentie dit om te zetten naar een 

aanstelling voor onbepaalde tijd.  

 We bieden een drie- of vierdaagse werkweek bij 27 tot 36 uur per week.  

 Werken bij ETZ betekent werken in een omgeving waar ontwikkeling en vitaliteit worden gestimuleerd. De afdeling 

Medische Technologie biedt ruime gelegenheid tot (bij) scholing.  

 Salaris volgens een functie-indeling in FWG 50. Het bruto maandsalaris voor deze functie bedraagt, afhankelijk van 

opleiding en ervaring, maximaal € 3.664,- bij een volledige werkweek van 36 uur.  

 Veel aantrekkelijke extra arbeidsvoorwaarden, zoals een vaste eindejaarsuitkering van 8,33%, vakantietoeslag,  

tegemoetkoming reiskosten, meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden met o.a. uitgebreid fietsenplan. 

 

Informatie en sollicitatie 
Neem voor meer informatie contact op met onze recruiters Anne-Rieke de Haan of Shirley Spooren; bel of stuur een 

Whatsapp-bericht naar (06) 831 471 55. Of mail naar werken@etz.nl Heb je een vraag voor een collega van de afdeling 

Medische Technologie, of afdelingshoofd Niels? Geen probleem, laat het ons vooral weten! Wij brengen je met hen in 

contact. 

Wil je direct solliciteren, stuur dan je cv en motivatie voor 30 juni aan onze recruiters via werken@etz.nl. Gebruik 

daarvoor het online sollicitatieformulier. Gebruik daarvoor het online sollicitatieformulier en vermeld vacaturenummer 

2020.179. 

Bij indiensttreding doen wij een aanvraag voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij de gemeente waar je 

ingeschreven staat. Een VOG geeft aan dat jouw gedrag geen belemmering vormt voor deze functie. De VOG moet 

binnen 2 maanden na je eerste werkdag in ons bezit zijn. 
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