
 

Het Erasmus MC, afdeling Medische Technologie, heeft een vacature voor een 

Medisch technicus 
 
Door jouw technisch inzicht blijft onze medische apparatuur functioneren zoals het moet. Alleen zo 
kunnen we de topzorg aan onze patiënten bieden die ze verdienen. Word onderdeel van ons technisch 
team en maak het verschil! 
 
36 uur per week 
 
Functie inhoud 
Als medisch technicus ben je verantwoordelijk voor de gehele levenscyclus van medische apparatuur. Dit 
varieert van “eenvoudige” medische apparatuur, zoals een thermometer. Tot hoog complexe en aan 
diverse IT-systemen gekoppelde medische apparatuur, zoals de robot bij chirurgische ingrepen. Dit doe 
je door: 
 

 Uitvoeren van preventief en correctief onderhoud. 

 Ondersteunen van gebruikers bij het gebruik van apparatuur. 

 Oplossen van storingen, telefonisch of op locatie. 

 Bijhouden en registeren van apparatuur en werkzaamheden in het onderhoudsbeheersysteem 
Ultimo. 

 
Eén ding is zeker, jouw dag is afwisselend. Het ene moment ben je aan het sleutelen in de werkplaats, 
het andere moment ga je op locatie een storing verhelpen. Trek je makkelijke schoenen maar aan. Je zet 
als medisch technicus binnen Erasmus MC al gauw 5.000 tot 10.000 stappen op een dag. Tussendoor 
werk je de e-mail weg en komen er telefonisch storingen binnen. Je bent ook betrokken bij 
aanschaftrajecten en je draait mogelijk mee in de achterwachtdienst. Regelmatig train je gebruikers om 
apparatuur goed en veilig te gebruiken. 
 
 
Werkomgeving 
 
Je komt te werken binnen een unit van de afdeling Medische Technologie dat zorgt voor het beheer en 
onderhoud van medisch technologische producten. Deze unit zorgt ervoor dat alle medische apparatuur 



blijft functioneren zoals het moet. De unit bestaat uit 4 sub teams met ieder een eigen aandachtsgebied. 
Zo is er bijvoorbeeld een team dat zich richt op onze Operatiekamers en een team dat zich specifiek 
bezighoudt met de Intensive Care. In totaal werken er binnen onze afdeling Medische Technologie 30 
medisch technici. We zijn op zoek naar technici voor verschillende sub teams. 
 
Onze afdeling heeft professionele en moderne werkplekken met alles wat je nodig hebt om je 
werkzaamheden als medisch technicus uit te voeren. Zo hebben we een werkplaats op de centrumlocatie 
en het Sophia kinderziekenhuis en beschikken we ook over diverse decentrale werkplekken. Op die 
manier zitten we dicht bij de zorgafdeling. We werken hard en is er ruimte voor gezelligheid en 
collegialiteit. We hebben zelfs onze eigen feestcommissie. Regelmatig hebben we dan ook leuke 
uitstapjes met elkaar. 
 
Profiel 
Heb jij het in je? Als medisch technicus ben je goed in techniek en nieuwsgierig naar hoe medische 
technologie veilig wordt toegepast. Je staat bekend om je vriendelijke omgang met interne klanten en 
collega’s. Je staat te popelen om binnen ons team aan de slag te gaan. Je hebt: 
 

 Minimaal een afgeronde technische mbo-opleiding op het gebied van bijvoorbeeld Medische 
Instrumentatie Techniek, Elektronica/Elektrotechniek, Technische Computerkunde of 
Gezondheidszorgtechnologie 

 De opleiding MTA en MTB. Heb je die nog niet? Geen probleem, wij bieden je een avondstudie. 

 Goede kennis van de Nederlandse taal en Engelse taal. Belangrijk bij het begrijpen van 
technische handleidingen. 

 
Bekijk hier de voorwaarden voor indiensttreding bij Erasmus MC. 
 
Wat bieden wij 

 Een baan waarin jij jouw technisch talent volledig kwijt kan.  

 Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband. 

 Een bruto maandsalaris van minimaal € 2.711,- (schaal 7) en maximaal € 4.632,- (schaal 9) op 
basis van je opleidings- en ervaringsniveau. 

 Scholing, beursbezoek en deelname aan speciale trainingen van de vakvereniging VZI. 

 Mobiele telefoon. 

 Een 13e maand die we al in november uitkeren en een persoonlijk reiskostenbudget. 

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

 Sportfaciliteiten, een fietsregeling en een fietsenmaker van de zaak. 
 
Alle arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Universitair Medische Centra. 
 
Inlichtingen en solliciteren 
Benieuwd wat wij jou als medisch technicus kunnen bieden? Solliciteer direct via de sollicitatiebutton. 
 
Heb je inhoudelijke vragen over de vacature of wil je een keer meelopen? Reinier van Elsäcker staat je 
graag te woord via 06 426 595 06. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst. 

 

www.werkenbijerasmusmc.nl 

https://www.werkenbijerasmusmc.nl/voorwaarden-indiensttreding
https://www.werkenbijerasmusmc.nl/werkgever/over-erasmus-mc/wat-bieden-wij-je
https://www.werkenbijerasmusmc.nl/vacature/87642/medisch-technicus-10.05.23.sb4
tel:0642659506
http://www.werkenbijerasmusmc.nl/

