
 
 

 
 

Wij zijn niet zo groot dat je er verloren loopt, en niet zo klein dat je snel 

uitgekeken geraakt. RZ Heilig Hart Tienen heeft de juiste omvang om je meteen 

thuis te voelen. Nabijheid daar draait het om. Niet alleen voor jezelf, maar ook 

voor de patiënt. Samen met zowat 800 collega’s en 140 artsen geef je iedere dag 

het beste van jezelf om zorg te dragen voor elke individuele patiënt. Door samen 

kwaliteitsvolle zorg te leveren op de campussen in Tienen en Aarschot heeft RZ 

Heilig Hart Tienen inmiddels een stevige reputatie en regionale uitstraling. 

 

Wij zoeken voor onze campussen te Tienen en Aarschot een 

 COORDINATOR DIENST MEDISCHE INSTRUMENTATIE 

Plaats in de organisatie:  

 Je rapporteert aan de manager Infrastructuur en Masterplanning. 

 

Taakomschrijving:  

 Je organiseert de dagelijkse personeelsbezetting op de dienst. Je stelt een dienstrooster voor met 
een gelijke behandeling van alle medewerkers van de dienst en een maximale planbaarheid van 
de werking van de dienst. 

 Je bent het eerste aanspreekpunt voor de manager Infrastructuur en Masterplanning. 

 Je bent het eerste aanspreekpunt voor de diensten in het ziekenhuis alsook externe firma’s en je 
zorgt voor een goede samenwerking hiermee. 

 Je organiseert waar nodig overlegmomenten over problemen en je stelt oplossingen voor. 

 Je beheert het digitaal pakket voor het opvolgen van meldingen en medische toestellen. 

 Je volgt het preventief onderhoud van medische apparatuur door externe firma’s en/of interne 
medewerkers strikt op. 

 Je maakt een inventaris, risicoanalyses, indienststellingen, onderhoudsmodellen, overzicht van 
technische staat en technische informatie van medische toestellen op en je houdt deze informatie 
up-to-date. 

 Je werkt de nodige procedures uit en zorgt voor de opvolging hiervan.  

 Je signaleert de sterke en zwakke punten, de uitdagingen en bedreigingen aan de manager 
Infrastructuur en Masterplanning en doet concrete voorstellen om de optimale werking van de 
dienst te bevorderen, met het oog op de optimalisatie van de kwaliteit van dienstverlening.  

 Je neemt deel aan de wachtdienst. 

 
Profiel: 

 Je hebt een diploma van bachelor in de elektronica of in de elektromechanica, of je behaalt een 

gelijkwaardig niveau door ervaring. 
 Jouw ervaring of bijkomende opleiding in de gezondheidszorg vormt een meerwaarde. 

 

Specifieke competenties: 

 Je toont interesse en begrip voor de vragen en wensen van de klant. 

 Je drukt je duidelijk, correct en gestructureerd uit, aangepast aan jouw doelpubliek. 

 Je volgt taken en processen stipt op en je bewaakt een kwaliteitsvolle afwerking. 

 
Wat bieden wij: 

 Een voltijds contract van onbepaalde duur. 

 Je wordt tewerkgesteld in een middelgroot ziekenhuis in volle ontwikkeling, waar gestreefd wordt 

naar een optimale balans tussen werk en gezinsleven. 
 Je wordt correct verloond volgens de functie en jouw ervaring. 

 Wij bieden jou een hospitalisatieverzekering, een groepsverzekering aanvullend pensioen en 

gewaarborgd inkomen aan, met verplichte deelname. 

 Er is een nauwe samenwerking voor kinderopvang met het kinderdagverblijf De Hartjes (op 

Campus Mariëndal). 
 Je vindt ons volledige aanbod op www.rztienen.be/Ons-aanbod. 

 

Solliciteren:    

 Praktische/theoretische proef wordt voorzien op 18 januari 2018 van 15:00-17:00 u. 

 Stuur je motivatiebrief en cv met vermelding CMI 18010431 naar:  

RZ Heilig Hart Tienen vzw • Silvia Vandael • Coördinator rekrutering en selectie •         
Kliniekstraat 45 • 3300 Tienen • sollicitaties@rztienen.be  

 Wens je bijkomende informatie, neem contact op via (t) 016 80 92 56. 

mailto:sollicitaties@rztienen.be


 

 

 

 

Functiebenaming Coördinator dienst Medische 
Instrumentatie 

Departement Facilitaire diensten 

Diensthoofd/hoofdverpleegkundige Manager Infrastructuur en Masterplanning 

Direct leidinggevende (coördinator, werkleider, …)  

  

 

 
De coördinator van de dienst Medische instrumentatie coördineert de dagelijkse werking van de 
entiteit.  

 

 
 Verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatie van de personeelsbezetting op de dienst. 

Stelt een dienstrooster voor met een gelijke behandeling van alle medewerkers van de 
dienst en een maximale planbaarheid van de werking van de dienst. 

 Eerste aanspreekpunt voor de Manager Infrastructuur en Masterplanning. 

 Eerste aanspreekpunt voor de diensten in het ziekenhuis alsook externe firma’s en zorgt 
voor een goede samenwerking hiermee. 

 Organiseert waar nodig overlegmomenten over problemen en stelt oplossingen voor. 

 Beheert het digitaal pakket voor het opvolgen van meldingen en medische toestellen. 

 Zorgt voor een goede opvolging van preventief onderhoud door externe firma’s en/of 
interne medewerkers. 

 Zorgt voor de opstelling en het bijhouden van de inventaris, risicoanalyses, 
indienststellingen, onderhoudsmodellen, technische staat en technische informatie van 
medische toestellen. 

 Werkt de nodige procedures uit en zorgt voor de opvolging hiervan.  

 Signaleert de sterke en zwakke punten, de uitdagingen en bedreigingen aan de Manager 
Infrastructuur en Masterplanning en doet concrete voorstellen om de optimale werking 
van de dienst te bevorderen, met het oog op de optimalisatie van de kwaliteit van 
dienstverlening.  

 Maakt meldingen in het LEV systeem indien nodig.  

 Neemt deel aan relevante overlegmomenten en opleidingen.  

 Rapporteert op regelmatige en gestructureerde wijze aan de Manager infrastructuur & 
masterplanning. 

 

 

 
Kerncompetenties RZ Heilig Hart Tienen 

 Empathie 

 Samenwerking 

Functiedoel 

Opdrachten 

Competenties 

Functie-informatie 

COORDINATOR DIENST MEDISCHE INSTRUMENTATIE 
Functie- en competentiekaart 

 



 

 

 

 Organisatieloyauteit 

 Resultaatgerichtheid 

 

Functiespecifieke competenties 

  Klantgericht 

  Communicatie 

  Voortgangsbewaking 

  Normgericht 

 

 
 

Vereisten Aantoonbaar Te verwerven 

Diploma Graduaatdiploma hoger 
technisch onderwijs 
elektronica/elektromechanica 
of gelijkwaardig door ervaring. 

 

Bijkomende opleiding   

Kennis Grondige kennis van de 
gezondheidszorg, de 
terminologie, de organisatie en 
structuur van de instelling 

 

Beschikbaarheid Wachtdienst  

 

Functievereisten 


