
 

 

 

 

 

Wil jij een belangrijke rol vervullen op het grensvlak van de zorg en ICT?  

Voor de afdeling ICMT van Medisch Spectrum Twente zijn wij op zoek naar een senior en/of junior 
 
Functioneel Beheerder Medische Beeldvorming (2,0 FTE) 

 
 

Werkomgeving 
Waar ga jij aan de slag? 
Werken bij Medisch Spectrum Twente (MST) is werken in één van de grootste topklinische ziekenhuizen in 
Nederland. Samen met 3.400 collega’s werk je vóór en met patiënten in een gastvrije, hoogwaardige en veilige 
omgeving. Begin 2016 openden wij ons nieuwe ziekenhuis en onze volledig gemoderniseerde poliklinieken in 
Oldenzaal. En nu zijn we klaar om grote stappen te zetten op het gebied van zorg en ICT.  
 
De afdeling 
Je bent werkzaam binnen de centrale stafdienst ICMT, waarin alle activiteiten van de eenheden ICT en 
Medische Technologie zijn ondergebracht. 
Onze afdeling ICMT bestaat uit vijf operationele teams (Medische Technologie, Servicedesk, Technisch 
Applicatiebeheer, Functioneel Beheer en Ontwikkeling & Implementatie) en twee ondersteunende teams (het 
Service Management Office en Strategie & Beleid). 
In totaal werken bijna 100 collega’s binnen onze afdeling, waar ambitie en werkplezier belangrijke speerpunten 
zijn. De afdeling ICMT is sterk in ontwikkeling om een stevige basis neer te zetten, die gericht is op de 
ontwikkelingen van de toekomst.  
 

Functieomschrijving 

Je maakt deel uit van het team van Functioneel beheerders dat zich dagelijks bezighoudt met het beheer op 
onze applicaties voor de afdelingen waar medisch beeldvormend onderzoek verricht wordt, zich inzet in 
(innovatieve) projecten en dit jaar ook het nieuwe ziekenhuis informatiesysteem, HiX van ChipSoft, 
implementeert. 
 
Je ondersteunt de proceseigenaren, key-users en gebruikers bij het optimale gebruik van de 
informatiesystemen binnen het ziekenhuis en je adviseert over informatievraagstukken. Je bent een cruciale 
verbinder tussen de zorgklant, de leverancier en de afdeling ICMT. In alle gevallen weet je de behoeften te 
vertalen naar een functionele oplossing. 

 

 

 



 
Wij vragen 

 Je beschikt over een relevant HBO werk- en denkniveau; 

 als senior heb je aantoonbare werkervaring van meerdere jaren als functioneel beheerder 

en/of meerdere jaren werkervaring in de medische beeldvorming; 

 als junior ga je het commitment aan om je bij MST de komende jaren te ontwikkelen in het 

vakgebied van functioneel beheer binnen een ambities ziekenhuis; 

 je hebt affiniteit met medische beeldvorming (radiologie en nucleaire geneeskunde) en 

zorgprocessen; 

 je hebt ervaring met project- en procesmatig werken; 

 je beheerst de Nederlandse taal zowel mondeling als schriftelijk uitstekend, kennis van de 

Engelse taal is gewenst i.v.m. Engelstalige leveranciers; 

 je bent op de hoogte van ontwikkelingen, wet- en regelgeving in de zorg en het vakgebied 

en beoordeelt deze op toepassingsmogelijkheden binnen het eigen domein; 

 je beschikt over didactische vaardigheden; 

 je bezit een zekere mate van zelfstandigheid, maar ook samenwerken is jou niet vreemd. 

 

Als je bij ons aan de slag gaat hebben we jou het volgende te bieden; 
Arbeidsovereenkomst: Bepaalde tijd voor de duur van een jaar met de mogelijkheid tot een vaste aanstelling 

Ingangsdatum: Zo spoedig mogelijk 

Arbeidstijd: 32- 36 uur per week 

Salaris: FWG 50- 55, conform CAO Ziekenhuizen 

Secundaire arbeidsvoorwaarden:  

* uitstekende mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling 

* een flexibel rooster voor de juiste werk-privébalans 

* MST kent een 13de maand en 8,33% vakantietoeslag bij een 36-urige werkweek 

 
 
Meer weten 
 
Wil je meer informatie over de vacature? Neem dan contact op met Bob Fenneman (Afdelingsmanager) via e-
mail bob.fenneman@mst.nl  
Let op; het genoemde email adres is te gebruiken voor het opvragen van informatie.   
Solliciteren kan uitsluitend via onze website. 
Kijk op https://werkenbijmst.nl/vacature/details/functioneel-beheerder-medische-beeldvorming/ 
en reageer via de sollicitatiebutton. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 
 
  
 
 


