
 

 

 

 

 

Medisch Technicus  
32-36 uur 

's-Hertogenbosch 
RVE Medische, Informatie en Communicatie Technologie (MICT) 

 
Wil jij jouw kennis en ervaring inzetten in de dynamische wereld van het ziekenhuis?  

Begrijp jij dat efficiënte en stabiele medisch technische middelen belangrijk zijn voor de zorg aan onze 
patiënten? Twijfel dan niet en solliciteer!  

 
Wat ga je doen? 
Als Medisch Technicus ben je verantwoordelijk voor medisch-technische werkzaamheden in de 
breedste zin van het woord. Concreet betekent dat:   

 Je werkt samen in expert teams die zorgdragen voor het onderhouden, repareren en 
modificeren van diverse medische apparatuur binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis.  

 Je hebt een adviesfunctie voor de zorgverleners bij aanschaf, onderhoud en vervanging van 
medische apparatuur. 

 Je werkt nauw samen met de ICT – Collega’s, dit door de toename van de digitalisering in de 
zorg.   

 Je neemt deel aan projecten als adviseur of coördinator vanuit het kennisgebied medische 
technologie.  

 Je levert een bijdrage aan onder andere de kwaliteitsbevordering van het gebruik, 
kwaliteitsbeheer conform regel- en wetgeving, acceptatie en overdracht naar de diverse 
gebruikers van de medische apparatuur en systemen. 

 Je hebt contacten met collega’s uit het hele ziekenhuis (specialisten, unithoofden, gebruikers 
en patiënten), waarbij het belangrijk is dat je helder en duidelijk communiceert.  

 Je vertaalt gebruikersvraagstukken naar technische oplossingen.  
 
Wat vragen wij van jou? 
Je hebt een klant- en kwaliteitsgerichte instelling en bent in staat om mee te denken met de wensen 
van de klant. Verder: 

 Je hebt een afgeronde technische opleiding op mbo+ of hbo niveau.  
 Je hebt kennis en interesse voor het vakgebied medische- en/of ICT technologie. Je bent 

bereid je hierin te ontwikkelen en opleidingen te volgen. 
 Het is een pré als je in bezit bent van een diploma Intop MTA en MTB. 
 Als de werkdruk toeneemt, houd je het hoofd koel en denkt in oplossingen. 
 Bij voldoende kennis en ervaring wordt er periodiek deelgenomen aan 

bereikbaarheidsdiensten. Het kan dus voorkomen dat er werkzaamheden uitgevoerd 
moeten worden buiten kantoortijden,  indien het patiëntproces verstoort wordt en dit om 
een technische oplossing vraagt. Je bent communicatief- en sociaalvaardig.  

 
Waar ga je werken?  
De afdeling MICT: Eenheid Medische, Informatie en Communicatie Technologie (MICT). De Unit 
Medische Technologie bestaat uit een enthousiast en gedreven team van 18 medisch technici. We 
werken in verschillende gespecialiseerde teams en zorgen met onze deskundigheid op het gebied 
van medische technologie voor betrouwbare en veilige medische apparatuur. Zo dragen wij indirect 
een bijdrage aan kwalitatief goede patiëntenzorg. Je komt te werken in een enthousiast team van 
vakspecialisten die nauw samenwerken en gebruik maakt van elkaars expertise.  
 



 

 

 

 

Wat bieden wij jou? 
Een uitdagende en afwisselende baan, waarbij we regelmatig samen kijken naar jouw ambities en 
uitdagingen waar jij enthousiast van wordt. Verder:  

 Een contract voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband voor 36 uur per 
week  

 Inschaling is afhankelijk van ervaring en opleidingsniveau  
 Flexibele werktijden tussen 7:00 – 18:00 uur 
 Een eindejaarsuitkering van 8,33% en vakantiegeld van 8,33%. 
 Je hebt ruime opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. 
 Je krijgt een werktelefoon.   
 Een aantrekkelijk belastingvoordeel bij de aanschaf van o.a. een fiets, laptop of je 

sportschool-abonnement. 
 Een kilometervergoeding voor woon-werkverkeer, 85% vergoeding voor het reizen met het 

OV of mooie aanvullingen voor het reizen met de fiets.  
 
Interesse in deze functie? Wij komen graag met jou in gesprek!  
Voor meer informatie mag je contact opnemen met Lucien Timmermans, unithoofd Medische 
Technologie: 073 - 553  85 33. Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen 
met de afdeling werving & selectie op telefoonnummer 073 - 553 86 75.  
 
Je cv en motivatiebrief kun je tot en met 26 augustus 2022  versturen via het online 
sollicitatieformulier. De eerste gesprekken vinden plaats in week 36. 
 

Werk dat bij je past. Gewoon omdat jij ertoe doet! 
 
Jeroen Bosch Ziekenhuis 
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een topklinisch ziekenhuis met 648 bedden en ruim 4.500 
medewerkers. We staan voor Positieve Gezondheid. Alles wat we doen, is er op gericht het 
gezondheidswelzijn van de mensen om ons heen te verhogen. Onze medewerkers spelen daarbij 
uiteraard een zeer belangrijke rol. Meer informatie over de strategische koers van het Jeroen Bosch 
Ziekenhuis vind je in het JBZ magazine. 
 
Disclaimer 
Deze vacature is gelijktijdig in- en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten 
voorrang op externe kandidaten. Het overleggen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is 
onderdeel van de sollicitatieprocedure. Onze correspondentie over het verloop van je sollicitatie 
versturen wij per e-mail. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. We 
werven onze kandidaten zelf. Kandidaten van externe bureaus nemen we niet in behandeling.   
 
 


