Biomedisch Technoloog
Even voorstellen
Het Deventer Ziekenhuis is een topklinisch opleidingsziekenhuis waar jaarlijks 20.000 patiënten
worden opgenomen en 300.000 patiënten de poliklinieken bezoeken. Het ziekenhuis heeft ruim 2175
medewerkers, 155 medisch specialisten en 80 vrijwilligers, die in een sfeer van collegialiteit en
vertrouwen aan kwaliteit en service werken.
Het Deventer Ziekenhuis beschikt over een groot aantal specialistenopleidingen en de STZ-status
(Samenwerkende Topklinische Opleidings Ziekenhuizen). Het ziekenhuis heeft opleiden en kwaliteit
hoog in het vaandel staan en wil haar patiënten de best mogelijke zorg bieden door op de hoogte te
blijven van de nieuwste (technologische) ontwikkelingen.
Het Deventer Ziekenhuis is financieel gezond en heeft landelijk zeer hoge scores op het gebied van
patiënttevredenheid en gastvrijheid. Met een medewerkertevredenheid van een 7,8 scoren we in de
top 3 van de STZ ziekenhuizen
Uw nieuwe werkplek
Vanwege de pensionering van een collega ontstaat, in principe voor de duur van 2 jaar, een vacature
voor een
Biomedisch Technoloog (1.0 FTE)
In deze functie werk je samen met twee klinisch fysici, een Qualified Medical Engineer i.o. en zeven
medisch instrumentatie technici binnen de afdeling ICT/TD. Het team heeft een leidende rol in de
selectie, de implementatie en de ondersteuning in het optimale en veilige gebruik van medische
technologie. Als biomedisch technoloog word je lid van de vakgroep Klinische Fysica en van de
medische staf van het Deventer Ziekenhuis.
Wat ga je doen?
Als biomedisch technoloog zorg je voor een doelmatige en veilige implementatie en toepassing van
complexe technologieën.
Daarnaast:





Besteed je in het bijzonder aandacht aan de integratie van medische apparatuur in de ICT
infrastructuur
Draag je bij aan de doorontwikkeling van beleid rond veilige toepassing van medische
technologie
Initieer je innovatie binnen ons topklinische ziekenhuis en heb je een leidende rol bij de
implementatie hiervan
Lever je een bijdrage aan de opleiding van AIOS, medisch specialisten en andere
zorgprofessionals in de toepassing van medische technologie

Jouw werkterrein bevindt zich op het raakvlak van medische techniek, gebouwtechniek en ICT.
Wat vragen we van je?
Wij zijn op zoek naar een innovatieve collega met een open manier van communiceren; je bent
toegankelijk, een gelijkwaardige gesprekspartner voor het management medisch specialisten en
andere zorgprofessionals, kan overtuigen, maar staat ook open voor de mening van anderen.

Verder:
 Heb je een afgeronde universitaire opleiding Biomedical Engineering of vergelijkbare studie
 Is een afgeronde post academische opleiding tot Qualified Medical Engineer een pre
 Is aantoonbare ervaring en affiniteit met onderwerpen op het grensvlak van medische
technologie en ICT een pré
 Neem je graag de leiding bij projecten en implementaties en ben je hier ook bedreven in
Ons aanbod
Wij bieden je een uitdagende functie in een hecht team waarin je ook duidelijk je eigen taken en
verantwoordelijkheden hebt. Je werkt in een ziekenhuis dat opleiden en kwaliteit hoog in het vaandel
heeft staan, haar patiënten de best mogelijke zorg biedt door op de hoogte te blijven van de nieuwste
(technologische) ontwikkelingen en haar medewerkers alle kans voor (door)ontwikkeling biedt.
De arbeidsvoorwaarden voor deze functie zijn conform de CAO Ziekenhuizen.

Meer weten?
Voor nadere informatie over deze vacature kun je contact opnemen met dhr J. Takema, manager
ICT/TD (0570-53 6060) of dhr M. Hoes, klinisch fysicus (0570-53 6081).
Reageren
Je digitale sollicitatie, voorzien van een curriculum vitae, kun je tot woensdag 5 juli aan ons richten de
button 'reageren' bij de vacature op www.dz.nl/werken
Naar verwachting vinden de eerste gesprekken plaats in de week van 10 t/m 14 juli. Mocht je in die
week verhinderd zijn, maar enthousiast zijn voor deze functie, dan willen we je toch nadrukkelijk
uitnodigen te solliciteren.

