Service Technicus Medische Simulatoren (FT)
Ben jij Medisch Technicus en toe aan meer afwisseling in je werk?
Wij hebben voor jou een interessante uitdaging beschikbaar binnen een groeiende organisatie!

Wat mag je doen?
Samen met je collega’s van de Service & Support afdeling, ben je verantwoordelijk voor het onderhoud en
beheer van diverse medische apparatuur en geavanceerde patiëntsimulatoren. Als Service Technicus zorg jij in
nieuwe projecten voor het opleveren en implementeren van onze technologie bij de gebruikers. Bij bestaande
klanten onderhoud je de apparatuur en los je eventuele storingen op. Ook zorg jij er met jouw advies voor dat
gebruikers de apparatuur op de juiste manier hanteren om storingen en gebruikersfouten te voorkomen. Het
geven van technisch advies en ondersteuning is hierbij een belangrijk onderdeel. Daarnaast stel je
onderhoudsprotocollen en -schema’s op. Je hebt een ondersteunende en adviserende rol naar ons team van
accountmanagers, bij verkoop en gedurende de levensduur van de apparatuur. Op deze manier draag jij bij
aan de kwaliteitsborging van onze producten vanaf het aankooptraject tot vervanging nodig is.

Wie ben jij als persoon en wat neem je mee?
Jij werkt al een aantal jaren in een ziekenhuis of gerelateerde organisatie als medisch technicus en wil meer
afwisseling en uitdaging in je werk. Bij Skills Meducation bieden wij jou deze uitdaging! Jij bent een
enthousiast, zelfstandig werkend persoon, met een sterk gevoel voor medische techniek. Samen met onze
accountmanagers onderhoud je de relatie met beheerders en gebruikers.
Je bent bekend met het uitvoeren van onderhoudsprotocollen en de bijbehorende administratie. Je bent een
technicus met een commerciële inslag. Jij begrijpt dat een goed opgebouwde service-overeenkomst zorgt dat
de klant en Skills Meducation optimaal kunnen samenwerken. In je werk geef je (technische) ondersteuning en
verricht je onderhoud aan verschillende apparatuur, zoals high-end videosystemen en patiëntsimulatoren. Jij
bent bij (technische) vragen van klanten hét aanspreekpunt van Skills Meducation.
Daarnaast heb je de volgende bagage:
•
•
•
•

Minimaal MBO werk- en denkniveau (studie medische techniek of gerelateerde studie);
Minimaal drie jaar relevante werkervaring in een medisch technische functie;
Je bent representatief, klant - en oplossingsgericht en je hebt een hands-on mentaliteit;
Goede beheersing van de Engelse taal.

Wij bieden jou
•
•
•
•
•

•

Een fijne, afwisselende baan binnen een informeel en enthousiast team met vertrouwen in en
waardering voor ieders inzet;
Een marktconform salaris, 26 vakantiedagen (FT) en een goede en moderne pensioenregeling;
Een leaseauto, laptop en telefoon;
Ruimte voor eigen verantwoordelijkheid binnen en invulling van de functie;
Mogelijkheden voor eigen ontwikkeling (opleidingen en cursussen);
Geregeld (inter-)nationaal reizen voor producttrainingen.

Skills Meducation is een vooraanstaand leverancier van medisch onderwijsmateriaal, gevestigd in Hilversum.
Ons aanbod van (high-end) medische simulatoren, verpleegkunde en reanimatiepoppen en medische
apparatuur is breed, waarbij kwaliteit altijd ons uitgangspunt is. Onze klanten zijn onder meer universiteiten,
hogescholen, ROC's, ziekenhuizen en het Ministerie van Defensie. Wij maken een sterke groei door in
Nederland en inmiddels ook in Duitsland. Wij kijken ook naar andere landen voor uitbreiding. Kortom een
informele organisatie met een gezonde ambitie!

Meer informatie?
Neem dan contact op met Marius Coenen (manager Service & Support) op telefoonnummer 035 - 646 12 00.
Direct solliciteren mag natuurlijk ook!
Mail dan je cv en motivatie naar hrm@skills-meducation.nl.

Skills Meducation werkt zonder tussenkomst of hulp van werving- en selectiebureaus.

