Vacature
MC Groep en MC Slotervaart zijn klantgerichte organisaties die de belangen van haar
patiënten voorop zet. Met de ervaren professionals van MC Groep en MC Slotervaart is de
patiënt verzekerd van snelle diagnostiek en een goede behandeling. Wat we doen, doen we
goed en snel.

Biomedisch technoloog

t.b.v. afdeling Kwaliteit & Veiligheid
Aanstelling voor een jaar met uitzicht op vaste aanstelling bij
bewezen geschiktheid
Aantal uren
36 uur per week.
Standplaats en locatie
Op het gebied van Kwaliteit en Veiligheid wordt nauw samengewerkt tussen de MC Groep te
Lelystad en MC Slotervaart te Amsterdam. De biomedisch technoloog zal zowel in Lelystad
als in Amsterdam werkzaam zijn.
Functiebeschrijving
Als biomedisch technoloog ben je verantwoordelijk voor het gehele proces van medische
technologie in beide ziekenhuizen. Als expert in je vakgebied overleg, ondersteun, instrueer
en adviseer je directie, lijnorganisatie en medisch specialisten over het veilig en functioneel
toepassen van medische technologie. Eén van de kerntaken is het tot stand brengen en het
bewaken van gedragen procedures conform actuele wet- en regelgeving (o.a. het
Convenant Veilige toepassing van medische technologie in de medisch specialistische zorg).
Ook worden o.a. prestatie indicatoren ontwikkeld en bewaakt de biomedisch technoloog de
samenhang in het technologiebeleid. Hiervoor wordt veel samengewerkt met andere
stakeholders, zoals gebruikers, technisch beheerders en ter zake deskundigen en ook
bestuur medische staf, manager ICT en klinisch fysicus. Daarnaast begeleid en participeer
je in projecten op het gebied van medische technologie en risicomanagement van medische
hulpmiddelen.
Selectiecriteria
Wij zoeken een enthousiaste, professionele en stressbestendige collega die beschikt over:
- een afgeronde academische opleiding Biomedische technologie/Biomedical
Engineering, die bij voorkeur ook de opleiding QME-CE heeft afgerond of relevante
werkervaring heeft.
- Goede communicatievaardigheden. Jij bent naast een sterke expert een zeer goede
communicator en samenwerker, vanwege de diverse contact met andere
ziekenhuizen, medisch specialisten, technici, laboranten en andere zorgprofessionals.
- de capaciteit om het werk gestructureerd, nauwkeurig, zelfstandig en met
overtuigingskracht te verrichten;
- vaardigheid in het omgaan met belangentegenstellingen en het creëren van
draagvlak;
- helicopterview;
- goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
- integere instelling.
Salaris
Conform CAO Ziekenhuizen, FWG 60, maximaal € 4.303,- bruto per maand bij fulltime
(36 uur per week) afhankelijk van ervaringsjaren.
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Vacature
Inlichtingen
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Lieke Poot, klinisch
fysicus, via telefoonnummer 06-51031662 of Koen Snijders, Bio Medisch technoloog, via
telefoonnummer 06-45346772.
Sollicitatie
Schriftelijk, inclusief CV, of via e-mail naar solliciteren@mcgroep.com, onder vermelding
van vacaturenummer 17L057.
Sluiting respons
1 september 2017
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