MEDEWERKER MEDISCHE TECHNOLOGIE
Interne en externe vacature

JOUW FUNCTIE
We kijken uit naar een medewerker medische technologie die zal instaan voor het coördineren, registreren
en opvolgen van het preventief onderhoud en herstel van medische apparatuur zodoende een accurate en
veilige medische apparatuur ter beschikking te stellen aan de artsen en medewerkers. Dit omvat o.a.
volgende taken:







je hebt een adviserende rol m.b.t. aankoop van nieuwe medische apparatuur: je adviseert artsen,
vraagt offertes op en geeft bestellingen door
je zorgt voor een correcte indienststelling van medische apparatuur
je bent verantwoordelijk voor het tijdig onderhoud van de medische toestellen conform het
onderhoudsplan
je zorgt voor het tijdig herstel van medische toestellen: je voert een eerstelijnsdiagnose uit,
analyseert problemen en doet zelf eenvoudige herstellingen
je geeft advies aan artsen en medewerkers over het correct gebruik van de medische apparatuur
vanuit technisch standpunt
je verzorgt de administratie in een facility management pakket

JOUW PROFIEL









je behaalde een bachelor diploma elektronica, elektromechanica of bent gelijkwaardig door ervaring
je hebt grote affiniteit voor administratief werk
je weet snel inzicht te verkrijgen in problemen door de situatie grondig te analyseren
je bent communicatief sterk
bij stressvolle momenten houd je het hoofd koel en blijf je gestructureerd en rustig verder werken
je bent flexibel en je weet veranderingen te hanteren
je kan vlot plannen en organiseren waardoor je de dagdagelijkse organisatie in goede banen weet te
leiden
je houdt ervan om punctueel te werken en zo je opdrachten zorgvuldig af te leveren

ONS AANBOD






een contract voor onbepaalde duur in een voltijdse functie
startdatum zo spoedig mogelijk
je werkt overdag van maandag tot vrijdag
er is een inwerkperiode voorzien
een verloning volgens de ziekenhuisbarema’s aangevuld met een aantal extralegale voordelen

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij:
Evi Van de Steene, medewerker werving & selectie, 09 224 58 15.

INTERESSE?
Stuur dan zo snel mogelijk jouw motivatiebrief met cv elektronisch door via de jobpagina op onze website
www.azstlucas.be.
Christine Van der Hoogerstraete
Directeur personeel & organisatie
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