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Medisch Technicus 
 
Voor het team medische technologie zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste opvolger voor 
één van de medisch technici. 
 
Jouw baan 
Samen met je collega’s van medische technologie ben je verantwoordelijk voor het onderhoud en 
beheer van de medische apparatuur, zodat we als ziekenhuis veilige en doelmatige zorg kunnen 
bieden. Als medisch technicus richt je je met name op implementatie en beheer van alle medische 
apparatuur. Je onderhoudt de apparatuur, lost (complexe) storingen op en voorkomt, waar mogelijk, 
toekomstige verstoringen. Bij gevaarmeldingen en calamiteiten met medische apparatuur bied jij 
inhoudelijke ondersteuning. Ook neem je deel aan de storingsdienst buiten de reguliere werktijden.  
Andere belangrijke taken zijn het toezien op veilig gebruik van medische apparatuur, het geven van 
advies en scholing aan de gebruikers en het ondersteunen bij de ingebruikname van (nieuwe) 
medische apparatuur op de zorgafdelingen. Daarnaast heb je een adviserende rol bij de aanschaf van 
nieuwe medische apparatuur en stel je onderhoudsprotocollen en –schema’s op. Voor een correcte 
afhandeling van de werkzaamheden zorg je dat de administratie volledig op orde is.  
 

Wat breng je mee 

 een relevant mbo- diploma niveau 4 (elektronica, elektrotechniek, werktuigbouw, domotica, 
telematica) en bent in het bezit van de certificaten Medische Technologie A en B, of bent 
bereid deze te volgen 

 aantoonbare werkervaring als onderhoudstechnicus aan (medische) apparatuur is een pre 

 enthousiasme en een dienstverlenende, klantgerichte houding 

 uitstekende communicatieve vaardigheden. Daarbij is beheersing van de Engelse taal een 
vereiste 

 stressbestendigheid en in staat adequaat te handelen indien er sprake is van een storing of 
incident met medische apparatuur 

 de bereidheid om binnen een uur in het ziekenhuis te zijn wanneer je storingsdienst draait 

 goede computervaardigheden 
 
 

Hier ga je werken 
Ziekenhuis Gelderse Vallei is een ziekenhuis met bijzondere expertise op het gebied van voeding, 
sport en bewegen. Het levert algemene ‘state of the art’ ziekenhuiszorg en richt zich op ontwikkeling 
van professionals. In totaal werken er ruim 2.600 medewerkers en 180 medisch specialisten.  
De afdeling techniek draagt zorg voor het beheer en onderhoud aan alle (medische) apparatuur, 
installaties en gebouwen van het ZGV. Deze afdeling bestaat uit de teams medische technologie, 
algemene techniek, het bedrijfsbureau en het stafbureau medische technologie. Het hoofd techniek 
geeft direct leiding aan het team medische technologie, bestaande uit 8 medisch technici en een 
medisch technoloog. In de functie ben je een breed in te zetten generalist en voor een aantal 
medische apparatuur-groepen specialist. 
 

Bij ons krijg je 

 een afwisselende en uitdagende baan in een dynamisch ziekenhuis van 36 uur per week, met 
de mogelijkheid om 4 x 9 uur te werken 

 de functie is gewaardeerd in schaal 50 van de cao Ziekenhuizen (minimaal € 2.526 en 
maximaal € 3.774 bruto per maand bij een fulltime dienstverband) 

 arbeidsvoorwaarden conform de cao Ziekenhuizen: wij bieden onder andere een vaste 
eindejaarsuitkering en een vakantietoeslag van 8,33% 

 aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden passend bij onze speerpunten, zoals korting op 

je sportabonnement 

 
 
Direct solliciteren of meer informatie   
Interesse in deze functie? Solliciteer dan nu via de website werkenbijgeldersevallei.nl. Wil je eerst 
meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Koen Tuinhout, hoofd afdeling techniek, via 
0318 43 4481. Hij vertelt je er graag meer over. Heb je interesse in deze baan maar voldoe je (nu) nog 
niet aan alle functie-eisen, dan nodigen we je toch uit om te solliciteren.   
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