
VACATURE 

Medisch Technicus 
 
Situering 

Het Ziekenhuis Oost- Limburg is een top-klinisch ziekenhuis met een regionale en supraregionale functie 

verspreid over 3 campussen: campus Sint-Jan (Genk) en campus Sint-Barbara (Lanaken) met 

ziekenhuisactiviteiten en campus André Dumont in Waterschei met een medisch centrum voor raadplegingen. 

Naast haar regionale functie, vervult het ZOL een aantal belangrijke expertfuncties binnen een euregionale 

context. Als maatschappelijk bewust ziekenhuis omringt het Ziekenhuis Oost- Limburg zijn patiënten met de 

allerbeste zorgen. Om onze ambitie naar kwaliteitszorg waar te maken, kunnen wij rekenen op ruim 250 artsen 

en ruim 3000 medewerkers. 

De medisch technicus is actief binnen de dienst Technische zaken en rapporteert aan de werkleider medische 

technologie. 

Functieprofiel 

De medisch technicus staat in voor het onderhouden en herstellen van medische apparatuur. Theoretische en 

praktische kennis van elektronica is een vereiste. Kennis van de diverse medische apparatuur en de daaraan 

gebonden veiligheidsvoorschriften en –procedures is een pluspunt maar geen vereiste.  

Je herkent jezelf in de gevraagde competenties van medisch technicus: mondelinge en schriftelijke 

uitdrukkingsvaardigheid, samenwerken, flexibel gedrag, omgaan met details, stressbestendigheid, 

klantgerichtheid, initiatief, integriteit, plannen en organiseren, probleemanalyse en besluitvaardigheid. 

Aanwervingsvoorwaarden 

 Je bent bachelor industriële wetenschappen & technologie (industriële) elektronica /elektromechanica 

(goede kennis elektronica is een pluspunt). 

 
Aanbod 

 Tewerkstellingspercentage: 100% in dagdienst 

 Campus: overwegend Sint-Jan 

 Weddenschaal volgens schaal B1/2/3: het bruto geïndexeerd maandloon exclusief vakantiegeld, 

eindejaarspremie, maaltijdcheques (€4) en groepsverzekering (eigen bijdrageplan werknemer + 

bonusplan werkgever) bedraagt min. 2.371 EUR en max. 3.981 EUR bruto. 

 Een boeiende gevarieerde functie binnen een enthousiast team met ruimte voor creativiteit, interessante 

opleidingsmogelijkheden en een aangename werksfeer. 
 

Wens je bijkomende informatie? 

Voor bijkomende inhoudelijke informatie kan je contact opnemen met: 

 Roel Ramakers, projectingenieur medische technologie (tel 089/32 18 25 – roel.ramakers@zol.be) 

 

mailto:roel.ramakers@zol.be


Voor bijkomende algemene informatie over de selectieprocedure of een functieprofiel kan je contact opnemen 

met: 

 Carol Jongen, deskundige personeelszaken (tel 089/32 17 54 – carol.jongen@zol.be) 

 

Een gezonde ambitie om als medisch technicus aan de slag te gaan? 

Solliciteren kan tot en met 01/03/2018 online via www.eengezondeambitie.be 

 

Vergeet niet je diploma, CV en motivatiebrief ONLINE via ons sollicitatiesysteem toe te voegen. 

Enkel kandidaten met een toegevoegd diploma en CV zijn toegelaten in de procedure. Sollicitaties 

die per mail worden verstuurd kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.  

De selectieprocedure omvat een schriftelijke proef, gevolgd door een psychotechnisch programma en een 

selectiegesprek.  

 

De selectiegesprekken zullen doorgaan op maandag 19 maart 2018. Reserveer zeker de gehele dag hiervoor. 

Indien je schriftelijke proef positief is, mag je deelnemen aan het tweede deel, het psychologisch programma.   
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