
   
  
Klinische Fysica en Medische Techniek (KFMT)   
  
Over SJG Weert   
  
SJG Weert is een dynamische organisatie die zich aanpast aan de uitdagingen van de hedendaagse 
gezondheidszorg. Het kleinschalige ziekenhuis, behorende tot de top 5 van de meest klantvriendelijke 
ziekenhuizen van Nederland, kenmerkt zich door korte lijnen en levert op professionele wijze verantwoorde, 
hoogstaande zorg.   
Wij bieden basiszorg in de volle breedte binnen de muren van SJG Weert of in samenwerking met partners in de 
regio. De klant staat daarbij steeds op de eerste plaats.   
    
36 uur  
  

Medisch technicus  
  
Wil jij graag werken in een klein team?  
  
De afdeling Klinische Fysica en Medische Techniek is een medisch ondersteunende afdeling. KFMT is binnen SJG Weert 
verantwoordelijk voor doelmatigheid, kwaliteit en veiligheid met betrekking tot de inzet van medische technologie. 
Vanwege het kleine team zijn alle medisch technici allround inzetbaar.  
  
De functie  
Je bent verantwoordelijk voor:  
  

• Het uitvoeren en begeleiden van diverse onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan medisch apparatuur.    
• Het adviseren en ondersteunen van gebruikers van medische apparatuur.    
• Administratie van alle uitgevoerde werkzaamheden in het apparatuurbeheerssysteem.   
• Het signaleren van afwijkingen en tekortkomingen in onderhoudsschema's en het maken van aanpassingen.    
• Periodiek bespreek je de voortgang van de werkzaamheden met de teammanager medische techniek.  

  
  
Wat vragen we?  

• Je hebt een technische opleiding in bijvoorbeeld medische techniek, elektronica of mechatronica op MBO+, minimaal 
niveau 4.    

• Je bezit de INTOP opleiding Medische Technologie A/B of bent bereid deze te volgen.    
• Minimaal twee jaar relevante werkervaring is een pre.    
• Je bent collegiaal, proactief, klant- en kwaliteitsgericht, communicatief vaardig en resultaatgericht.    
• Je bent allround inzetbaar, hebt een brede interesse en bent leergierig.    
• Je kunt zowel in teamverband als zelfstandig goed uit de voeten.  

  
  
Wat bieden we?  
Een arbeidsovereenkomst voor de periode van één jaar, met uitzicht op onbepaalde tijd. De cao ziekenhuizen is van 
toepassing. Dit betekent dat je recht hebt op een eindejaarsuitkering en een vakantietoeslag van 8,33%. Verder bieden we je 
een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden en kijken we graag met je mee hoe je je verder kunt ontwikkelen. 
Persoonlijk contact, korte lijnen en een informele sfeer kenmerken onze manier van werken.  
  
  
Tot slot  

• De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op een nader te bepalen datum.  
• Bij aanvang van de werkzaamheden dient men te beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke 

Personen en de originele VOG te kunnen overleggen.  
  
  



Sluitingsdatum: 30-06-2020   

Contactpersonen:  
Chris Kivits  tel.: +31 
495-572690  
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