
 

Medisch Technicus 

Jouw expertise in ICT is van onschatbare waarde voor de collega’s in het zorgveld! 
 
Aan de voorkant zien mensen onze zorgmedewerkers, begeleiders, artsen. Maar wat jij doet 
binnen de muren van het kantoor van een zorginstelling is net zo belangrijk. Je zorgt ervoor dat 
jouw collega’s hun werk kunnen doen. Jij helpt hen om anderen te helpen. 

Wat ga je doen? 

Bij SEIN vertrouwen wij op goedwerkende medische apparatuur en aanverwante systemen om 
onze organisatie draaiende te houden. Het bieden van solide advisering en ondersteuning bij 
het selecteren, testen, installeren en vervangen van medische apparatuur is cruciaal in deze 
functie. De afdeling Informatie-, Communicatie- en Medische Technologie (ICMT) werkt aan 
innovatieve ‘state of the art’-oplossingen en IT-technieken om de toppositie van SEIN op het 
gebied van epilepsie en verwante aandoeningen te behouden. 
Jij stapt als Medisch Technicus op het juiste moment binnen bij SEIN. Jij krijgt een significante 
rol bij de technische uitvoering en ontwikkeling bij nieuwe projecten voor ontwikkeling van 
nieuwe experimentele medische hulpmiddelen of systemen die de klinische zorg voor mensen 
met epilepsie verbeteren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan systemen voor aanvalsdetectie, 
diagnostische stimulatie of innovatieve EEG en beeldanalyse. 
 
Verder richt jij je op onderwerpen als: 

 onderhoudscontracten voor medische hulpmiddelen, ook op dit gebied sta je in nauw 
contact met de leverancier; 

 veiligheid en functionele integriteit. Hiervoor voer je preventief en curatief onderhoud 
uit; 

 het opstellen van het pakket van eisen en advisering rondom de aanschaf, vervanging, 
testopstellingen en ingebruikname van medische hulpmiddelen; 

 het geven van instructie aan gebruikers over apparatuur, beantwoord je vragen en 
verhelp je problemen met apparatuur; 

 het beheer van de database met medische hulpmiddelen en de administratie/registratie 
van de medische hulpmiddelen. Bij aanschaf, afschrijving, onderhoud, ingebruikneming 
of andere mutaties draag je zorg voor de registratie en het actueel houden van de 
gegevens van elk medisch hulpmiddel, zoals ook de gebruiksaanwijzingen, 
servicedocumentatie en vakliteratuur. 

Wie ben jij? 

Jij bent een regisseur in hart en nieren. 
De functie van Medisch Technicus bevat drie hoofdcomponenten: preventief en curatief 
onderhoud van medische hulpmiddelen, participeren in ontwikkelingsprojecten over nieuwe 
medische hulpmiddelen en beheer en administratie van medische hulpmiddelen. 



 

Prioriteiten stellen hoort bij de functie van Medisch Technicus. De komende jaren zal de zorg, 
mede als gevolg van snelgroeiende technologische ontwikkelingen sterk veranderen. Jij speelt 
een belangrijke rol en weet die ook te pakken. 
 
Als Medisch Technicus bij SEIN breng je mee; 

 een afgeronde mbo / hbo-opleiding, aangevuld met vakgerichte opleidingen voor 
medische technologie, elektronica, elektrotechniek of gezondheidszorgtechnologie; 

 een aantal jaren werkervaring met KNF-apparatuur (EEG-registratie) en/of 
camerasystemen voor diagnostische observatie zou fijn zijn; 

 je vindt het leuk om deel te nemen en proactief mee te denken bij de ontwikkeling van 
nieuwe medische hulpmiddelen in het kader van R&D-projecten; 

 communicatievaardig moet je beslist zijn voor deze functie. Jij bent de vraagbaak voor 
veel collega’s in de organisatie en moet helder en duidelijk uitleg kunnen geven over iets 
wat voor jou gesneden koek maar voor hen minder vanzelfsprekend is.  

  

Jouw team 

SEIN is het kennis- en expertisecentrum voor mensen met epilepsie. We bieden 
gespecialiseerde behandeling aan mensen met epilepsie en slaapproblemen. Op verschillende 
locaties in het land wonen onze cliënten in wooneenheden bij SEIN. Al onze cliënten hebben 
epilepsie, vaak in combinatie met verstandelijke of lichamelijke beperking. Wij zorgen met veel 
liefde, betrokkenheid en deskundigheid voor onze cliënten. Dat doen we samen, als een hecht 
team. We zijn op zoek naar een Medisch Technicus die zich 100% wil inzetten op het gebied van 
het in goede staat (laten) brengen en houden van alle medische apparatuur en aanverwante 
systemen. 

Arbeidsvoorwaarden 

 Je werkt met vier collega's in het team medische technologie, waarin naast het serieuze 
werk ook tijd is voor een goede grap en aandacht voor elkaar. De afdeling is nog echt in 
ontwikkeling en jij kunt hier belangrijk werk verrichten. 

 We bieden je een jaarcontract voor 36 uur per week, dat we heel graag omzetten in een 
vast dienstverband wanneer de klik wederzijds is. 

 Een salaris van maximaal €€ 3922,- bruto op fulltime basis overeenkomstig FWG schaal 
50. 

 Een vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering van elk 8,33% 

 Pensioenopbouw bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. 

 We hebben een mooi kantoor in de kliniek, waar je iedere dag opnieuw ziet waarom 
jouw werk belangrijk is. 

 Thuiswerken is situationeel en in overleg bespreekbaar en je kunt in overleg je 
werktijden afstemmen op je privésituatie. 



 

 SEIN investeert in zijn medewerkers. Wil jij verder in jouw vakgebied? We zullen je altijd 
stimuleren met opleidingsmogelijkheden die bij jou passen. Trainingen kun je volgen 
wanneer je maar wilt via GoodHabitz. 

 SEIN biedt financieel aantrekkelijke aanvullende regelingen zoals bedrijfsfitness en 
fietsplan. 

 De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuizen. 

Vragen? 

Neem gerust contact op met Stiliyan Kalitzin, Klinisch Fysicus/Hoofd Medische Technologie, via 
0623693619 of skalitzin@sein.nl. 

Solliciteren 

 
Je solliciteert op de functie van Medisch Technicus via de sollicitatieknop.  
Zodra wij in jou de nieuwe ideale kandidaat zien, nodigen we je uit voor een gesprek. 
 
Prikkelt onze ambitie en wil je meer informatie over deze rol? Stiliyan Kalitzin, Klinisch Fysicus 
vertelt je alles over deze vacature. Hij is bereikbaar op 06-23693619 of neem contact op 
met Leo Arends, manager ICMT via 06-30279066. 
 
Even geen actueel CV bij de hand, geen probleem. Laat je gegevens achter dan nemen wij 
contact met je op. Vragen over de procedure, neem contact op met: Dionne Hasselman, 
recruiter 06-82608540. 

 

 

Klik hier om direct te solliciteren! 
 
   

https://cao-ziekenhuizen.nl/media/446/download
https://admin.yellowyard.nl/job-application.php?organisation=sein&jobId=2be1da04ce2b2eae93d9c9c9e676e6cc

