
 

 

 

Ben jij op zoek naar een toffe baan als medisch elektrotechnicus? Zoek dan niet verder! 

 

Als medisch elektrotechnicus bij het LangeLand Ziekenhuis voer je zelfstandig (of met behulp van derden) 

1e en 2e lijns reparaties uit, doe je onderhoud aan medische apparatuur en onderhoud je contact met 

klanten, zowel op technisch- als op gebruikersniveau. Samen met een team van 5 andere mid’ers en 2 

administratief medewerker zijn jullie verantwoordelijk voor 3000 medische apparaten binnen het 

LangeLand Ziekenhuis en 600 apparaten binnen het naastgelegen Reinier Haga Orthopedisch Centrum. 

 

In deze vrije functie ben je zelf verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud aan al ons apparatuur. 

Daarnaast ben je als project lid betrokken bij diverse projectgroepen. De projecten waar je een bijdragen 

aan levert hebben te maken met interne verhuizingen (waarbij apparatuur verschoven moet worden) of bij 

de aanbesteding van nieuw aan te schaffen machines. Daarnaast houd je je bezig met het verhelpen van 

storingen en het uitvoeren van reparaties, indien klussen intern niet opgelost kunnen worden schakelen wij 

hulp in van buitenaf. Je hebt dus ook geregeld contact met externe partijen en begeleid indien nodig. Eens 

per vier weken heb je storingsdienst, tijdens deze week ben je 24 uur per dag bereikbaar voor het 

ziekenhuis. Een storing komt niet heel vaak voor, je kan ervan uit gaan dat je maximaal 2 keer per week 

een daadwerkelijke calamiteit hebt die je of zelfstandig of met behulp van een derde partij dient op te 

lossen. 

 

Je komt te werken in een hecht, zelfstandig team. De aansturing is in handen van Ferd Veelenturf, manager 

Techniek. Je werktijden zijn flexibel in te delen, wij verwachten je in ieder geval 8 uur per dag. Deze 

functie is in te vullen vanaf 20 uur per week, wil je meer werken? Dan is dat ook geen probleem. Geregeld 

gaan wij met elkaar op teamuitje, zo gaan we in februari Virtueel Formule 1 Racen, daar wil jij toch ook bij 

zijn ;). 

Functie-eisen 

 Je hebt een afgeronde opleiding op Medische Techniek A en/of B; 

 Je bent kennis van normen, NEN, ISO, Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM´s), ARBO, IEC 60601; 

 Het is een pré als je werkervaring hebt in een vergelijkbare rol; 

 Je bent woonachting op max. 20 minuten reisafstand in verband met het draaien van 

bereikbaarheidsdiensten volgens rooster. 

Arbeidsvoorwaarden 

 Heb je eerder in eenzelfde functie gewerkt? Dan bieden wij jou direct een vast contract aan. Anders 

ontvang je van ons tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 12 maanden, met uitzicht op een 

structureel dienstverband; 

 Wij bieden je de mogelijkheid aan om Medisch Techniek B via ons te behalen; 

 Wij bieden je voor deze functie een salaris in FWG 45 of FWG 50; 

 144 Vakantie-uren én 57 PLB-uren op jaarbasis bij een fulltime dienstverband. Bij een parttime 

aanstelling is dit naar rato; 

 8,33 % Vakantiegeld en 8,33 % eindejaarsuitkering. 

Klik hier voor een uitgebreid overzicht van onze arbeidsvoorwaarden. 

  

Contactinfo 

https://www.werkenbijlangeland.nl/arbeidsvoorwaarden/


Zie jij jezelf al bij ons werken? Solliciteer dan direct! De vacature staat open tot 17 december, daarna 

starten wij ons selectieproces. Heb je nog vragen over deze vacature? Neem dan contact op met Ferd 

Veelenturf (manager Techniek) via 079-3462391. 

 

Interne kandidaten genieten bij gelijke geschiktheid voorrang op externe kandidaten. Een Verklaring 

Omtrent Gedrag maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. 

 


