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FUNCTIEOMSCHRIJVING
Medewerk(st)er Biotechnische dienst
Bedrijfsdetails
Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria te Halle wordt beschouwd als
toonaangevend in de streek. Door onze menselijke benadering, de transparante,
respectvolle aanpak en onze professionele uitrusting staan we garant voor een
professionele zorgverlening.
Daarnaast plaatsen we deze zorgverlening centraal in onze missie die we als
volgt samenvatten: ‘GIDSEN DOOR ZORG’.
Om deze missie te volbrengen en ons huidig team te versterken zoeken wij een
medewerk(st)er voor de Biotechnische dienst.

Functie
Je staat mee in voor het inventariseren en in dienst stellen van alle medische
toestellen die in het ziekenhuis gebruikt worden en je houdt deze inventaris upto-date.
Je zorgt mee voor het uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken aan
medische apparatuur, en dit volgens de geldende wetgeving,
veiligheidsvoorschriften en -procedures. Wanneer de herstellingen extern
gebeuren, volg je ook dit (extern) proces verder op.
Je schrijft werkinstructies m.b.t. het gebruik van deze toestellen en je houdt
deze up-to-date.

Profiel
Je genoot een opleiding elektronica, medische instrumentatie of
gelijkwaardig;
Kennis van medische instrumentatie en ervaring met klinische
informatica is een pluspunt;
Je hebt een grondige kennis van MS Office en bijhorende toepassingen;
Je deelt graag je kennis met anderen;
De medische wereld boeit jou en je bent bereid je hierin verder te
verdiepen;
Analyseren, plannen en organiseren zijn voor jou een evidentie;
Je kan zeer nauwkeurig werken.

Aanbod
Wij bieden jou een voltijds contract van onbepaalde duur met een daguurrooster.
Jouw salaris wordt aangevuld met een pakket aan extra legale voordelen zoals :

jving

25 dagen vakantie, ruime interne en externe bijscholingsmogelijkheden, gratis
hospitalisatieverzekering (na 6 maanden), groepsverzekering,
bedrijfsrestaurant, gratis parking, vlotte bereikbaarheid van ons ziekenhuis en
tal van andere voordelen en kortingen.
Je zal werken binnen een dynamische en inspirerende omgeving met een
eigentijdse infrastructuur en up-to-date uitrusting.

Taal
Je hebt een perfecte kennis van de Nederlandse taal.
Wil je graag ons team komen versterken? Klik op ‘Solliciteer nu’ en laat jouw
gegevens achter. Wij nemen zo snel mogelijk contact op!

Versturen

Interesse?
Voor meer informatie:

SOLLICITEER NU

Bel ISABEL ALAERT
op het nummer: 02 363 61 99

APPLY WITH LINKEDIN

Sint-Maria Halle
Ziekenhuislaan 100 | 1500 Halle
tel 02 363 12 11 | fax 02 363 12 10

