
Functie inhoud:

Fundashon Mariadal levert zorg- en dienstverlening 
aan zorgvragers in de klinische, poliklinische, 
ambulante en thuissituatie. 

De senior Medisch Intrumentatietechnicus is 
werkzaam op de afdeling onderhoud en techniek. 
 

Taken en verantwoordelijkheden:

• Je bent verantwoordelijk voor het onderhouden en 
repareren van medisch apparatuur; 
• Je bent verantwoordelijke voor het bieden van 
technische ondersteuning aan medici en/of 
medewerkers;
• Je geeft instructie en advies aan patiënten;
• Je adviseert het MT over onder andere aankoop van 
nieuw medisch apparatuur;

Functie-eisen en competenties:

• Je beschikt over een MBO-4 opleiding techniek, 
aangevuld met de eenjarige post-mbo specialisatie 
medische technologie;
• Minimaal 3 jaar ervaring in soortgelijke functie;
• Ervaring bij een zorginstelling is een pré;
• Je bent dienstverlenend en tactvol;
• Je beschikt over analytisch vermogen;
• Je bent en doorzetter en stressbestendig;
• Je bent op flexibele tijden inzetbaar; 
• Je bent in staat zowel zelfstandig als in teamverband 
te werken; 
• Sterke communicatieve vaardigheden in het Ned-
erlands en Engelse taal. Papiamentse taal is een pré 
(schriftelijk en mondeling);
• Je bent integer en betrouwbaar.

Wat wij bieden:
De functie van Senior Medisch Instrumentatie 
technicus is ingedeeld in Functie groep 45 minimaal 
$ 2.473,= en max $ 3.347,= bruto per maand conform 
de geldende salarisschaal van Fundashon Mariadal. 
Afhankelijk van de werkervaring kan de sollicitant 
worden geplaatst in de aanloopschaal groep 40 
minimaal $ 2.181,= en max $ 2.950,= bruto per maand.  

Informatie:
Wilt u meer informatie over Fundashon Mariadal dan 
kunt u de websites bezoeken: 
www.fundashonmariadal.com / 
http://youtu.be/ncryEHaPcwI. 

Wilt u de volledige functieomschrijving of meer 
informatie over de functie dan kunt u tijdens 
kantooruren contact opnemen met mw. A. Montero, 
P&O adviseur via email 
amontero@fundashonmariadal.org

Sollicitanten
Indien u zich herkent in deze functie, dan nodigen wij 
u uit om uw sollicitatiebrief vergezeld van kopie van 
diploma’s en c.v. te richten aan: Fundashon Mariadal, 
t.a.v. Adeline Montero, personeelsadviseur, Kaya Soeur 
Bartola 2, Postbus 359, Bonaire of via e-mail adres: 
amontero@fundashonmariadal.org. 
Sluitingsdatum 24 februari 2017. 

Ben je medisch technisch erg goed onderlegd? 
Wil je graag werken in een omgeving die volop in 
ontwikkeling is? Dan is Fundashon Mariadal op zoek 
naar jou!

Senior Medisch Instrumentatietechnicus 
(m/v)


