
 

 

Medisch Instrumentatie Technicus (fulltime) 
 

Met jouw technische achtergrond wil jij ook graag jouw steentje bijdragen in de zorg. Medische 

apparatuur heeft jou altijd al gefascineerd. Vol trots los jij dan ook onze technische vraagstukken op. 

Jij krijgt na het lezen van deze introductie al meteen zin om aan de slag te gaan! Loop snel naar je PC, 

maak je ambities waar en overtuig ons vandaag nog van jouw enthousiasme in een sterke 

motivatiebrief. 

 

Dit ga jij doen 
• Als Medisch Instrumentatie Technicus ben je – samen met je collega’s – verantwoordelijk voor 

het goed functioneren van de medische apparatuur van het Catharina Ziekenhuis. 

• Installeren en modificeren van apparatuur en verrichten van onderhoud aan een breed scala aan 

medische apparatuur. Je draagt zo actief bij aan een goed verloop van de zorg binnen het 

ziekenhuis. 

• Jouw functie is een afwisselende functie. Naast dat je binnen je werkzaamheden bezig bent met 

veel verschillende apparaten, denk je actief mee bij verschillende projecten. Denk hierbij aan het 

uitbreiden en verbouwen en het meedenken en adviseren over mogelijke vernieuwingen. 

Tegelijk heb je een adviserende rol bij de aanschaf en het gebruik van nieuwe apparatuur. 

• Elke dag is anders en je komt telkens nieuwe uitdagingen tegen. Zo ben je het ene moment 

bezig met onderhoud aan apparaten, het volgende moment word je opgeroepen om een 

technische storing te verhelpen of verricht je ondersteunende werkzaamheden tijdens medische 

ingrepen. 

• Instructie geven aan gebruikers en adviseert hen bij aanschaf van apparatuur. 

 

Dit ben jij 
• Afgeronde technische MBO opleiding richting Elektrotechniek, (Bio)Medische techniek,  

Mechatronica of een vergelijkbare technische opleiding. 

• Werken in een hectische en multidisciplinaire werkomgeving vind jij leuk. Prioriteiten stellen is 

voor jou geen enkel probleem.  

• Affiniteit met ICT. 

• Jouw communicatieve vaardigheden zijn uitstekend. 

• Technisch Engels spreken en schrijven kun jij goed. 

• Beschikbaar voor bereikbaarheidsdiensten en een maximale reistijd van 30 minuten naar het 

Catharina Ziekenhuis. 

• Een sterke interesse voor het vak die je graag wilt uitbreiden. 

 

Net afgestudeerd? Of behaal jij binnenkort je diploma? Je bent van harte welkom om te solliciteren. 

Samen zorgen wij ervoor dat jij uitgroeit tot afdelingstopper!  

 

Dit is onze afdeling 
Service-eenheid MICT 

De ambities van het ziekenhuis worden ondersteund door de service-eenheid MICT (Medische, 

Informatie en Communicatietechnologie). Deze eenheid is verantwoordelijk voor de medische 

techniek en ICT van het ziekenhuis. 

 

 

 

 



 

 

 

Je komt terecht in een hecht team waar collegialiteit hoog in het vaandel staat. Je ontvangt 

begeleiding en gaat met collega’s meelopen om je de verschillende processen, werkzaamheden en 

apparatuur eigen te maken. Het volgen van verschillende trainingen en cursussen is onderdeel van 

het inwerktraject bij deze functie. 

 

Zo ziet werken bij het Catharina Ziekenhuis eruit 
Het Catharina Ziekenhuis is een modern, gastvrij en topklinisch opleidingsziekenhuis in de hightech 

stad Eindhoven. Werken in het Catharina Ziekenhuis is boeiend, leerzaam en uitdagend. Wij bieden 

je een professionele werkomgeving om elke dag het beste uit jezelf te halen. We investeren in de 

ontwikkeling, opleiding en duurzame inzetbaarheid van onze mensen omdat we samen het beste 

voor elkaar en voor de patiënt willen. Ontdek meer over de baan van jouw leven, bekijk onze Werken 

bij pagina. 

 

Wij bieden jou 
• Een baan voor het leven met collega’s die voor jou klaarstaan.  

• De mogelijkheid om 36 uur per week te werken.  

• Een salaris passend bij jouw functie en werkervaring ingeschaald in FWG 50 (max € 3.922,00 

bruto per maand) op basis van een 36-urige werkweek, met extra’s als eindejaarsuitkering, 

vakantie- en onregelmatigheidstoeslag.  

• Een complexe baan waar jouw ontwikkeling en uitdaging voorop staan.  

• Mogelijkheden om door te groeien binnen ons ziekenhuis. 

• Het regionale gevoel van werken in Eindhoven met een landelijk netwerk dankzij Santeon 

       waar Catharina onderdeel van is.  

• Een vast dienstverband. 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een pensioen en reiskostenvergoeding maar 

ook ons meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden. 

• Arbeidsvoorwaarden die passen binnen de cao-ziekenhuizen.  

• Constante prikkel om te blijven leren, innoveren en ontwikkelen.  

 

Jij hebt jouw baan voor het leven gevonden 
De innovatie, ontwikkeling en passie voor patiënten. Werken bij het Catharina Ziekenhuis is jou op 

het lijf geschreven. Werken in een team vind jij waardevol en leren van elkaar een must.   

 

Meer weten over deze functie? Bel hiervoor met John Schasfoort (Manager Medische Technologie) 

op telefoonnummer 040 – 239 9960.   

 

Wil jij ons team versterken? Je sollicitatie ontvangen we graag voor 3 oktober 2022 via de 

sollicitatiebutton op deze pagina. De eerste gespreksronde vindt plaats op 12 oktober 2022. 

 

 

 


