
 
 
Het Albert Schweitzer ziekenhuis is een modern en vooruitstrevend ziekenhuis met locaties in Dordrecht, 
Zwijndrecht en Sliedrecht en een buitenpolikliniek in Ridderkerk. We laten ons elke dag weer inspireren 
door onze naamgever Albert Schweitzer, die zich met hoofd, hart en ziel inzette voor zijn patiënten. Ook 
maken we deel uit van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Dat betekent dat 
we veel talent opleiden en ons onderscheiden met patiëntgericht wetenschappelijk onderzoek en 
hoogwaardige zorg. We blinken in het bijzonder uit in de behandeling van bloed- en lymfklierkanker, 
borstkanker, darmkanker, longkanker, pijn, vaatlijden en bekkenbodemklachten.  
 
ZORG MET HOOFD, HART EN ZIEL 
 
Heb jij passie voor techniek, krijg je energie van mensen aansturen en verricht jij graag werk dat er écht toe 
doet? 
 
Voor jou als ervaren leidinggevende die eens iets nieuws of anders wil, hebben wij hier een prachtige kans 
liggen. We hebben een vacature voor een 
 
MEEWERKEND AFDELINGSHOOFD MEDISCHE TECHNIEK 
voor 32 tot 36 uur per week 
 
Wat ga je doen? 
Als afdelingshoofd Medische Techniek (MT) geef je zelfstandig leiding aan de medewerkers van de MT. 
Hiernaast draag je zorg voor het veilig, verantwoord en op een kosteneffectieve manier functioneren van 
de groep MT. Je coördineert o.a. de processen in de groep om tot een efficiënt en effectief beheer en 
dienstverlening te komen. Je leidt samen met de medisch manager zowel complexe, multidisciplinaire 
projecten alsmede afdelingsgebonden projecten gericht op implementatie van innovaties in de medische 
technologie. 
 
Een belangrijke focus voor het afdelingshoofd ligt bij het geven van leiding op bevoegdheid, 
bekwaamheden, wet- en regelgeving en het medisch convenant, zodat zorg- en bedrijfsprocessen binnen 
de gehele organisatie optimaal worden ondersteund en financiële resultaten worden behaald. Het 
afdelingshoofd zorgt hiernaast voor borging van de levenscyclus van alle gebouw gebonden medische 
apparaten en hulpmiddelen en ziet toe op verantwoord gebruik ervan. 
 
Hoe ziet de afdeling eruit? 
De afdeling Klinische Fysica - Medische Techniek (KF-MT) bestaat uit 25 enthousiaste medewerkers. De 
KF-MT bestaat uit een vakgroep klinische fysica, met drie klinisch fysici, twee AIOS en drie medisch 
technologen en de vakgroep medische techniek.  Deze bestaat uit een team van 17 medisch technici, 
secretariële ondersteuning en een afdelingshoofd. Daarnaast worden regelmatig stagiaires en 
afstudeerders begeleid op MBO/HBO/WO niveau. 
 
De KF-MT is werkzaam op alle locaties van het Albert Schweitzer ziekenhuis en heeft een werkplaats in 
Dordwijk en Zwijndrecht. De afdeling draagt zorg voor het technisch beheer van medische apparatuur en 
de implementatie van nieuwe technologieën. Binnen de afdeling wordt er op meerdere niveaus opleidingen 
gefaciliteerd. 
 
Wat zijn jouw kwaliteiten? 
Wat je vooral meebrengt voor deze functie zijn goede management skills. Het afdelingshoofd heeft 
empathisch vermogen, is in staat de juiste verbinding te maken met het team. De functie vraagt om het 
denken in mogelijkheden. Een echte aanvulling op het team, dat zoeken we. 

 Je hebt een relevante opleiding op HBO-niveau op het gebied van Medische Techniek of een 
aanverwante / vergelijkbare opleiding. 

 Je hebt kennis van vakinhoudelijke medisch technische gebieden. 

 Bij voorkeur heb je ervaring opgedaan in een soortgelijke functie binnen de gezondheidszorg. 

 Je brengt minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring mee. 

 Je past bij ons als je van nature ruimte, vertrouwen en verantwoordelijkheid aan je team geeft. 

 Je bent benaderbaar, besluitvaardig en verbindend. 
 
Wat bieden wij? 

 Een veelzijdige en uitdagen baan in een bijzonder dynamische omgeving 

 De autonomie en ruimte om je afdeling verder vorm te geven en verder te verbeteren. 
 



Verder kun je rekenen op: 

 Een fulltime dienstverband, waarbij 32 uur bespreekbaar is 

 Een dienstverband voor een jaar, waarbij ons streven is om dat om te zetten naar een dienstverband 
voor onbepaalde tijd. 

 De functie is ingeschaald in functiegroep 60 (maximaal € 4.798,- bruto per maand o.b.v. 36 uur per 
week). Inschaling is uiteraard afhankelijk van je opleiding en ervaring. 

 Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Klik hier voor meer informatie. 

 Wij houden ons aan de afspraken uit de Cao Ziekenhuizen. 
 
Wil je meer informatie? 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jeroen Bosman, klinisch fysicus, telefoonnummer 078-
6542131 of met Laura Kallenberg, Bedrijfsleider, telefoonnummer 078-6541760. 
 
Informatie over het Albert Schweitzer ziekenhuis en onze overige vacatures vind je op: www.asz.nl 
 
Hoe kun je solliciteren? 
Je bent van harte welkom om je sollicitatie direct in te sturen via onderstaande link.  
 
http://www.asz.nl/werk-opleiding/vacatures/ 
 
Dit kan tot en met 26 oktober 2021.  
 
De sollicitatieprocedure bestaat uit in ieder geval twee gesprekken en een assessment. 
 
Heb je als externe sollicitant eerder gesolliciteerd? Dan heb je waarschijnlijk een inlogaccount gekregen 
voor OutSite. Je kunt inloggen met je mailadres en het eerder gekregen wachtwoord. Weet je het 
wachtwoord niet meer, dan kun je dit via OutSite opvragen.  
 
Als je bij het Albert Schweitzer ziekenhuis komt werken vragen wij je een Verklaring Omtrent het Gedrag 
(VOG) te overleggen.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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