Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) is hèt ziekenhuis voor de Achterhoek. Ruim 1100 medewerkers en
circa 80 medisch specialisten weten dagelijks moderne diagnostiek en behandelmethoden te combineren met
aandacht voor het individu en kwaliteitsbewustzijn. Vanuit de centrale vestiging in Winterswijk en
buitenpoliklinieken in Groenlo, Lichtenvoorde en Eibergen, levert het SKB een breed aanbod van specialismen.
Het SKB is een financieel gezonde instelling met landelijk zeer hoge scores op het gebied van
patiënttevredenheid. Winterswijk is een gezellige en levendige plaats met uitgebreide winkel- en
uitgaansmogelijkheden en een prachtige natuur.
Voor de afdeling Zorgtechnologie zoeken wij een:

Biomedisch Technoloog / Hoofd Zorgtechnologie M/V
32 - 36 uur per week
De functie
Als Biomedisch technoloog stimuleert en bewaakt u een zo veilig en effectief mogelijke inzet van zorgtechnologie
binnen ons ziekenhuis.
Om dit doel te bereiken neemt u als expert en coördinator medische technologie een leidende rol aan in de
kwaliteitsborging van medische apparatuur.
U bewaakt (landelijk) vastgestelde normen en zorgt op basis van risicomanagement voor een verdere
professionalisering van zowel het beheer als de toepassing van medische technologie in de patiëntenzorg.
U levert waar nodig klinische ondersteuning, adviseert tijdens de aanschaf van nieuwe apparatuur en draagt bij
aan scholingen van zorgprofessionals.
U adviseert gevraagd en ongevraagd de Raad van Bestuur op het gebied van zorgtechnologie en u levert binnen
het ziekenhuis een belangrijke bijdrage aan risico- en projectmanagement.
Als hoofd Zorgtechnologie bent u verantwoordelijk voor de organisatie van de afdeling Zorgtechnologie. U
beheert de financiën en u stuurt het secretariaat, de medisch technologen en de klinisch fysicus aan.
De afdeling Zorgtechnologie is binnen het SKB verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van medische
technologie en heeft een aantal procesbegeleidings- en adviesfuncties op dit gebied.
Binnen de afdeling Zorgtechnologie zijn de afgelopen jaren grote veranderingen doorgevoerd. Uw uitdaging ligt in
de verankering van deze veranderingen en in de verdere professionalisering van de beheersorganisatie.
Uw profiel
U hebt een medisch-technologische opleiding op academisch niveau, hebt kennis van kwaliteitssystemen en
beschikt over goede communicatieve vaardigheden. U bent een echte coördinator die professionals kan coachen
en op een inspirerende manier de afdeling Zorgtechnologie leiding kan geven. U kunt zelfstandig opereren, hebt
een groot verantwoordelijkheidsgevoel en kunt goed prioriteiten stellen. Het is belangrijk dat u op basis van uw
kennis over medische technologie krachtig kunt sturen op veiligheid.
Wij bieden
De arbeidsvoorwaarden voor deze functie zijn conform de CAO ziekenhuizen. De functie wordt ingedeeld in
functiegroep 65 en inschaling is afhankelijk van ervaring. Het gaat om een vaste aanstelling voor 32 of 36 uur,
beginnend met een jaarcontract.
Een scholings- en/of coachingstraject voor een geschikte kandidaat met beperkte (werk)ervaring behoort zeker
tot de mogelijkheden.

Informatie en sollicitatie
Wilt u graag meer weten? Bel dan met Wilco Kleine, Risicomanager (0543-544840), of met Nico van der Berg,
hoofd BMO (0543-544418).
Is uw interesse gewekt en voldoet u aan de eisen? Reageer dan voor

01 - 11 - 2013
via personeelszaken@skbwinterswijk.nl met vermelding van vac.nr. SKB/19789 extern.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

