Functie
Medisch Instrumentatie Technicus
Afdeling:
Medisch Instrumentele Dienst
De afdeling Medisch Instrumentele Dienst maakt deel uit van het Facilitair Bedrijf.
We verzorgen met 7 collega’s de medisch technische ondersteuning binnen alle poli- en
kliniekafdelingen van het Groene Hart Ziekenhuis. We adviseren bij de aanschaf van medische
technologie, en dragen de verantwoordelijkheid
voor het technisch beheer van de medische apparatuur.
De dagen zien er bij ons nooit hetzelfde uit.
Dit ga je doen:
Als Medisch Instrumentatie Technicus heb je als voornaamste taak het onderhouden en repareren
van alle medische apparatuur en systemen in het ziekenhuis. Je krijgt je eigen aandachtsgebied.
Voor de afdelingen binnen jouw aandachtsgebied ben je het eerste aanspreekpunt. Je overlegt met
deze afdelingen over onderhoud en storingen. Je bent in de meest brede zin betrokken bij alles wat
er speelt bij de instandhouding en gebruik (veilig en verantwoord) van Medische apparatuur van je
eigen afdelingen. Dit is vanaf het moment van aanschaf tot het moment van afkeuring. Denk hierbij
aan:
 het verrichten van reparatie- en onderhoudswerkzaamheden
• het begeleiden en toezicht houden op werkzaamheden van externe partijen
• plannen van onderhoudswerkzaamheden
• installatie van apparatuur
• gebruikersinstructie
• advies bij aanschaf en introductie van nieuwe apparatuur
Voor alle afdelingen is er ook een tweede aanspreekpunt binnen de MID, dus er is altijd iemand met
wie je kunt overleggen.
Dit breng je mee:
 Je voelt je prima thuis in een hectische werkomgeving, het is voor jou geen probleem de juiste
prioriteiten te stellen.
 Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en hebt een flexibele werkhouding.
 Je kunt zelfstandig opereren, maar bent zeker ook een teamspeler Vanzelfsprekend heb je een
groot verantwoordelijkheidsgevoel en een dienstverlenende instelling.
 Je hebt een afgeronde MBO opleiding niveau 4 Elektronica of vergelijkbaar.
 Je bent in het bezit van de INTOP MTA & MTB diploma’s, of de bereidheid deze te gaan halen.
 Kom je bij ons werken dan vragen wij om een VOG (Verklaring omtrent het Gedrag).
 Buiten werktijd draai je mee in het rooster voor de bereikbaarheidsdienst
Bij ons krijg je:
 Je begint met een jaarcontract, met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 8,33% eindejaarsuitkering en 8,33% vakantietoeslag (dus 14 maandsalarissen per jaar!
 Een dienstverband van 32-36 uur per week
 Salaris conform Cao Ziekenhuizen, FWG 45 (maximaal € 3.225,- bruto per maand) of FWG 50
(maximaal € 3.664,- bruto per maand). Je wordt ingeschaald op basis van opleiding en ervaring.
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Daarnaast wordt er veel georganiseerd om jou te helpen energiek te blijven. Van mindfulness- en
yogalessen tot een fietsplan, korting op sportscholen, gratis voedingsadvies en/of beweegadvies.

Werken bij het GHZ
Wij zijn hét ziekenhuis in het Groene Hart. Groot genoeg voor brede zorg, maar overzichtelijk genoeg
voor korte lijnen. We staan open voor iedereen. Ons karakter? Gewoonweg hartelijk. Met een nononsense houding én oog voor elkaar. Dat zie je terug in de werksfeer op de afdelingen. In de zorg
voor onze patiënten. En in onze zorg voor jou. Want pas dan vinden wij dat ‘t klopt.
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Voor meer informatie kun je contact opnemen Rianne Sturm, hoofd Huisvesting en Techniek,
0182-505812

