
Medisch Tecnnicus – Erasmus MC 

Als medisch technicus ben jij betrokken van aanschaf tot afschrijving van medisch apparatuur. 

Werkomgeving 

De afdeling Radiologie & Nucleaire Geneeskunde is een van de grootste van Nederland en past de 

modernste technieken toe bij het uitvoeren van hoogwaardige diagnostiek, beeldgestuurde interventies 

en therapieën. Op de afdeling houdt een groep van zes medisch technici zich bezig met beheer en 

onderhoud van de apparatuur. Iedere technicus heeft een of meer aandachtsgebieden, zoals CT, MRI, 

interventiestatieven, conventionele radiologie, ultrasound, PET-CT, SPECT en PET-MRI. 

Functie-inhoud 

De gehele levenscyclus van medische apparatuur, van advies bij aanschaf tot de fysieke afvoer, behoort 

tot het aandachtsgebied van de medisch technicus. Tevens participeer je bij plaatsing van apparatuur en 

bij verbouwingsprojecten. Beeldvormende apparatuur is vaak een geïntegreerd onderdeel van de 

onderzoekskamers. Je draagt zelfstandig zorg voor de ingebruikname en de instandhouding van de 

medische apparatuur behorende bij uw specialisatie. Je ondersteunt gebruikers bij inzet en gebruik van 

apparatuur en bevordert de veiligheid en kwaliteit door overdracht van kennis en vaardigheden. 

 

Naast eerstelijns storing oplossing ben of word je als medisch technicus voor veel apparatuur opgeleid 

om zelf onderhoud en reparaties uit te kunnen voeren op hetzelfde niveau als de service technicus van 

de leverancier. 

Profiel 

 Je hebt hbo werk- en denkniveau op het gebied van bijvoorbeeld (medische) techniek, 

elektronica, elektrotechniek, bij voorkeur aangevuld met het diploma Medische techniek A en B. 

 Je hebt een aantal jaren werkervaring, bij voorkeur in de medische beeldvorming. 

 Je bent klantvriendelijk en hebt een collegiale en flexibele werkhouding. 

 Je bent in staat zowel zelfstandig als in teamverband te werken en hebt een goed 

inlevingsvermogen.  

 Je werkt accuraat, bent analytisch en stressbestendig en beschikt over goede contactuele 

vaardigheden. 

 Je bent bereid om trainingen te volgen in binnen- en buitenland. 

Wat bieden wij 

Een uitdagende functie binnen het grootste Universitair Medisch Centrum (UMC) van Nederland met 

hoge ambities op het gebied van zorg, onderwijs en onderzoek.  

 Een tijdelijk dienstverband voor de duur van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband. 

 Een bruto maandsalaris van maximaal € 4.284,- (schaal 9) bij een volledige werkweek van 36 uur. 



 Uitstekende secundaire voorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering die al in november 

uitgekeerd wordt en een persoonlijk reiskostenbudget. 

 Een pensioenverzekering bij het ABP. Wij nemen ongeveer 2/3 van de maandelijkse bijdrage voor 

onze rekening. 

 Bijzondere voordelen, zoals een fysiotherapeut en een fietsenmaker van de zaak. En er is ook 

een sportclub waar je na werktijd aan je conditie kunt werke 

Inlichtingen en solliciteren 

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met David de Vries, manager Techniek, 

telefoon: 06 109 250 11. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Dan staat Jerry Chandansingh, 

recruiter, je graag te woord. Je kunt hem bereiken via: 06 500 310 06 of stuur een WhatsApp. 

 

Je kunt solliciteren door gebruik te maken van deze link. 

 

tel:0610925011
tel:0650031006
https://api.whatsapp.com/send?phone=31650031006&text=Hoi%20Jerry,%20ik%20wil%20graag%20meer%20info%20over%20vacature%20medisch%20technicus%20nr.%20.13.04.22.TDA
https://www.werkenbijerasmusmc.nl/vacature/67882/medisch-tecnnicus-13.04.22.tda/solliciteren

