
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Medewerker technische dienst en biotechniek (M/V) 
 

De Sint – Jozefskliniek is een dynamisch, regionaal ziekenhuis dat professionele kwaliteitsvolle zorg aanbiedt op mensenmaat en deel 

uitmaakt van het E17-netwerk. Het omvat 271 erkende bedden en 2 dagziekenhuizen. Meer dan 60 artsen en 600 personeelsleden werken 

er dagelijks aan de zorg voor de patiënt.  

Functieomschrijving en taakinhoud:  

Met de technische dienst staan we in voor (preventief) technisch onderhoud, herstellingen en werkzaamheden aan 

gebouwen, installaties en (medische) toestellen van het ziekenhuis. Concreet omvat dit onder andere:  

- Uitvoeren van (preventieve) onderhoudswerken aan gebouwen, toestellen en installaties, bijvoorbeeld 
controle, ijking en onderhoud van medische toestellen 

- Instaan voor het herstellen van technische problemen in het ziekenhuis 
- Zoeken naar oplossingen bij uitzonderlijke of meer complexe problemen binnen uw vakdomein 
- Communiceren over status van herstellingen met leveranciers/fabrikanten/artsen/collega’s  
- Nauwgezet registreren van uitgevoerde opdrachten 
- Zorgen voor een goede praktische voorbereiding van de activiteiten zodat deze optimaal en met respect 

voor onze patiënten en medewerkers kunnen gebeuren 
 

Wat verwachten wij:  

- Een enthousiaste allround technieker met grote affiniteit voor de complexiteit van medische toestellen, 
een bekwaam vakman met grondige technische vaardigheden 

- Houder van een diploma secundair onderwijs richting elektromechanica, elektronica of elektrotechnieken 
- Een communicatievaardige, klantgerichte teamspeler 
- Vertrouwd met Windows en Office toepassingen  
- Ervaring in een ziekenhuis of vergelijkbare sector is een pluspunt  
- Bereidheid na een inloopperiode wachtdienst uit te voeren binnen de technische dienst 

 
Wat bieden wij:  

- een contract van onbepaalde duur (voltijds – dagdienst) 
- een verloning volgens de ziekenhuisbarema's 
- een gratis hospitalisatieverzekering 
- een aangename werksfeer in een boeiende werkomgeving 

 

Solliciteren?  Vacaturedatum: 11/12/2019   Solliciteren vóór: 15/02/2020 

Bij interesse graag motivatiebrief en C.V. richten aan sarah.degryse@sjki.be of per post op het adres 

Ommegangstraat 7, 8870 Izegem; gericht aan Sarah Degryse. Elke kandidatuur wordt strikt vertrouwelijk 

behandeld.   

Word jij ook lid van ons team?  

mailto:sarah.degryse@sjki.be

