Vacature Adviseur Medische Technologie
Afdeling:
Ingangsdatum:
Aantal uur:
Dienstverband
Salarisschaal

Medische Technologie & Klinische Fysica
zsm
36 uur per week
Vaste aanstelling
10 (max. 11)

Binnen de afdeling Medische Technologie & Klinische Fysica (MTKF) zijn wij voor de groep
MTKF-Advies op zoek naar een Adviseur Medische Technologie.

Afdeling MTKF

Vanuit het Servicebedrijf ondersteunt MTKF de afdelingen van het Radboudumc bij de veilige
toepassing en het doelmatige gebruik van medische technologie binnen de patiëntenzorg, het
onderwijs en onderzoek. Veilige toepassing van medische technologie betekent een veilig medisch
hulpmiddel in handen van een getrainde gebruiker binnen een omgeving die het veilig gebruik
ondersteunt. MTKF heeft de ambitie om hierin te willen excelleren vanuit een nauwe samenwerking
met de zorgafdelingen en andere stakeholders, een effectieve aanpak en met professionele en
betrokken medewerkers.

MTKF-Advies

MTKF-Advies is (mede)verantwoordelijk voor goede contacten met de afdelingen en fungeert daarbij
als eerste aanspreekpunt. De groep bestaat momenteel uit vijf adviseurs die intensief samenwerken
met de eigen klinisch fysici en technici en daarbij verantwoordelijk zijn voor het inventariseren van
de behoeften en wensen van alle afdelingen binnen het Radboudumc op gebied van medische
technologie. Wij vormen een expertisecentrum en verlenen diensten op zowel tactisch als strategisch
niveau, koppelen de vraagstelling van de afdelingen terug naar de interne organisatie: Klinische
Fysica, Service en Beheer. Wij zoeken naar (innovatieve) oplossingen en adviseren de afdelingen
hierover.

Functieomschrijving

De Adviseur Medische Technologie is het aanspreekpunt voor afdelingen, bedrijven en interne
diensten op het gebied van medische technologie. Hij/zij geeft proactief advies over investeringen en
vernieuwingen t.a.v. medische technologie, onderhoudt contacten met afdelingen en weet wat er
speelt op het gebied van medische technologie. Draagt kennis uit middels het geven van presentaties
en trainingen. Neemt deel aan multi-disciplinaire projecten en kan als projectleider optreden. De
adviseur beschikt over een breed netwerk zowel binnen als buiten het Radboudumc. De adviseur
ondersteunt de gebruikers en het management bij de verwerving, introductie en gebruik van
medische technologie met als doel een doelmatiger inzet van medische technologie en een geborgde
patiëntveiligheid middels risicomanagement.

Resultaatgebieden / verantwoordelijkheden
•
•

•
•

Onderhouden van contacten met interne afdelingen en diensten;
Vertalen van de klantwens naar passende medisch technische oplossingen, rekening
houdend met het organisatie beleid, en de visie van het Radboudumc;
Signaleren en mee oplossen van problemen met betrekking tot het gebruik en beheer van
medische apparatuur;
Uitbouwen en benutten van contacten met bedrijven en collega’s in andere medische
instellingen;
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•
•
•
•

Beschikken over kennis van wet- en regelgeving m.b.t. medische technologie op gebieden
zoals elektrische veiligheid, laserveiligheid, innovaties, research etc.;
Bevorderen van kennisontwikkeling bij MTKF-medewerkers;
Ondersteunen bij het uitvoeren van risicoanalyses bij verwervingstrajecten;
Ondersteunen ván of leiding geven áán projecten.

Profiel

Als Adviseur Medische Technologie beschik je over
• een academisch werk- en denkniveau;
• een afgeronde opleiding op het gebied van medische technologie of vergelijkbaar;
• aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van medische technologie;
• bedrijfseconomisch inzicht bij voorkeur in een ziekenhuis omgeving;
• kennis en ervaring op het gebied van risicomanagement en de gerelateerde wet- en
regelgeving, normen en richtlijnen;
• goede communicatieve vaardigheden;
• klantgerichtheid en motivatie om samen met een enthousiast team kwaliteit te leveren;
• teamspirit;
• verantwoordelijkheidsgevoel voor resultaten.
Zijn daarnaast integriteit, klantgerichtheid, samenwerken, resultaatgerichtheid, drive en zelfreflectie
jouw kernwoorden, dan zoeken we jou als nieuwe adviseur binnen ons team.

Opmerkingen en contactinformatie
Voor vragen kun je contact opnemen met
Hans Gradussen, Manager MTKF-Advies en Service A
Email: Hans.Gradussen@radboudumc.nl
Tel.: +31.6.520 989 65 (intern 86407)
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