
 

Coördinator Medische Technologie  
Medische technologie is niet meer weg te denken uit de zorg, help jij ons verder door te ontwikkelen? 

 
Dit wordt je nieuwe baan 

De ene dag ben je bezig met de kwaliteitsborging van medische gassen, de andere dag met het thema 
bevoegd en bekwame medewerkers. Als Coördinator Medische Technologie (CMT) ben je een 
essentiële schakel binnen ons ziekenhuis. Het is jouw taak om ervoor te zorgen dat het 
kwaliteitsborgingssysteem, zoals het nu is ingericht in VieCuri stand houdt en zich doorontwikkeld. 
Daarnaast zorg je ervoor dat het ziekenhuis in de volle breedte van de medische technologie, blijft 
voldoen aan het ‘Convenant Veilige Toepassing Medische Technologie in de medisch specialistische 
zorg’.  

Samen voor een veilig ziekenhuis 
Als CMT ben je daarom vanuit procesmatig oogpunt eindverantwoordelijk voor de kwaliteitsborging 
van de veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis. Je hebt een aanjagersrol en 
bent voorzitter van het Toetsingsorgaan Kwaliteitsborging Medische Technologie (TKMT). Dit orgaan 
bestaande uit verschillende focusteams met afgevaardigden vanuit diverse disciplines. Samen met 
deze teams werk je aan uniformiteit in kwaliteitsborging op diverse thema’s die (de borging van) veilige 
toepassing van medische technologie tot doel hebben.  

Jouw werkzaamheden: 

 In geval van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het Convenant, ben jij er verantwoordelijk 
voor dat in kaart wordt gebracht welke gevolgen er zijn ten aanzien van het beleid en zet je de 
gewenste acties uit. 

 Je ontwikkelt en implementeert (kwaliteits)beleid, in goede afstemming met de stuurgroep Kwaliteit 
en Veiligheid en legt dit vast in een meerjarenplan. 

 Je houdt de helicopterview m.b.t. lopende projecten die de (borging) van medische technologie tot 
doel hebben en maakt de verbinding tussen afdelingen en mensen door een multidisciplinaire 
insteek. 

 Voorzitterschap van het Toetsingsorgaan Kwaliteitsborging Medische Technologie (TKMT). 

 Aanspreekpunt richting inspectie en toetsende instanties. 

 Signaleren van kansen, verbeteringen en best practices vanuit de markt van de medische 
technologie. 

 Voortgangsbewaking van projecten. 
 

Wat breng je mee? 

 Je hebt een relevante  (biomedische) technische opleiding op (post-)academisch niveau afgerond.  

 Bij voorkeur heb je een registratie als Biomedisch Technoloog in de Zorg.  

 Ziekenhuiservaring is een pré.  

 Procesmatig en projectmatig kunnen denken en werken is een vereiste.  

 Goede communicatieve vaardigheden. 

Onderstaande competenties zijn onmisbaar in het kunnen adviseren, initiëren en begeleiden van 
veranderings-processen, het toewerken naar een win-win situatie en het borgen van de veilige 
toepassing van de medische technologie in VieCuri: 

 Zelfstandigheid 

 Pro-activiteit 

 Verbinder (het kunnen overbruggen van tegengestelde en uiteenlopende belangen) 

 Doorzettingsvermogen / vasthoudendheid (maar niet star) 

 Overtuigingskracht in combinatie met tact en invoelend vermogen 

 Natuurlijk overwicht 
 



Welkom in het team 

Als CMT ontvang je hiërarchisch leiding van de Clustermanager Facilitair Bedrijf. Je geeft functioneel 
leiding aan projecten bestaande uit stuur- en projectgroepen.  Als CMT ontvang je functioneel leiding 
van de Raad van Bestuur en heb je een autonome adviesfunctie richting Raad van Bestuur. 

Als CMT ben je een spin in het web waar het gaat om de kwaliteitsborging veilige toepassing van 
medische technologie in het ziekenhuis. Je hebt veelvuldig contact met management, 
(zorg)professionals en de ondersteunende diensten en een grote eigen verantwoordelijkheid tot het 
betrekken van voor jou relevante collega’s. 
 

Wat hebben wij te bieden 

VieCuri Medisch Centrum wil graag het beste uit medewerkers halen en dus ook het beste geven. Wij 
streven naar een goede balans tussen werk en privé voor al onze medewerkers. Salariëring voor deze 
functie geschiedt op basis van FWG 65 (maximaal € 5.257,= bruto per maand bij 36 uur per week). 
Naast 8,33% vakantiegeld en 8,33% eindejaarsuitkering zijn de verdere arbeidsvoorwaarden conform 
de cao Ziekenhuizen van toepassing. Tevens bieden wij onder de naam FlexieCuri nog een 
aantrekkelijk pakket flexibele arbeidsvoorwaarden aan met o.a. sportarrangementen en verzekeringen. 

Het betreft in 1e instantie een aanstelling voor de duur van 1 jaar met de intentie om dit bij gebleken 
geschiktheid om te zetten naar een vast dienstverband.  
 

Algemene informatie over VieCuri 

Patiënten verdienen de beste zorg. Voor VieCuri Medisch Centrum staan innovatie, opleiding en 
onderzoek dan ook hoog in het vaandel. Wij behoren als topklinisch ziekenhuis inmiddels tien jaar tot 
de selecte groep Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). 

Daarnaast dragen we het vooraanstaande JCI-keurmerk (Joint Commission International) voor de 
kwaliteit en veiligheid van zorg voor onze patiënten. Mensen uit de regio kunnen met bijna elke 
zorgvraag terecht bij VieCuri, zowel in Venlo als in Venray. Daarnaast zijn er regiopoli's in Panningen, 
Reuver en Horst. 

Om zorg van hoog niveau te kunnen bieden, is wetenschappelijk onderzoek essentieel. Onze 
professionals zetten zich met veel energie en passie hiervoor in. En met goede resultaten. Daarnaast 
zijn we voortdurend op zoek naar betere behandelmethoden. De focus ligt op een zo goed mogelijk 
kwalitatief leven van onze patiënten. Daarnaast besteden we aandacht aan een goed 
opleidingsklimaat en -faciliteiten. Om topzorg toegankelijk en betaalbaar te houden, stimuleren wij 
onze medewerkers om digitale toepassingen te ontwikkelen die de zorg efficiënter en laagdrempeliger 
maken. 

Het menselijke aspect in de zorg vinden wij het allerbelangrijkste. We hebben oog voor de kwetsbare 
positie van onze patiënten en die van hun naasten. Daarom hebben onze medewerkers persoonlijke 
aandacht voor patiënten en hun wensen. 
 

Praktische informatie 

Locatie Venlo-Venray, met als standplaats Venlo. 

Inlichtingen over deze functie worden graag verstrekt door Vera Overdevest bereikbaar op 
telefoonnummer 06-51387870. 

Interesse in deze functie? Reageer dan vóór 21 februari 2019 via onderstaande link 
https://www.werkenbijviecuri.nl/vacaturebeschrijving/coordinator-medische-technologie 
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