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Beheer jij onze installaties en het 
gebouw? 

HollandPTC zoekt een technicus (W) 
(fulltime, 36 uur) 

 

HollandPTC heeft het grootste medische apparaat en di-
verse andere complexe apparatuur in huis. Die worden ge-
voed door verschillende gebouwinstallaties waar jij als tech-
nicus met je collega’s verantwoordelijk voor bent. Het bete-
kent monitoren, onderhoud goed regelen, storingen opvol-
gen en verschillende grotere en kleine klussen zelf uitvoe-
ren. Een dynamische omgeving met continu veranderingen 
en dus leuke uitdagingen. 
 

De afdeling 

Je werkt bij de afdeling techniek en gebouwbeheer die on-
derdeel is van de afdeling bedrijfsvoering & kwaliteit. Bij 
techniek en gebouwbeheer werken 4 mensen: een manager 
gebouwbeheer en 3 technici. 
 

Over HollandPTC 

HollandPTC is een zelfstandig poliklinisch centrum in Delft. 
Er werken ongeveer 50 mensen in vaste dienst in de zorg, 
fysica en bedrijfsvoering. Daarnaast hebben we een open 
werkplaats waarbij artsen, fysici en onderzoekers deels bij 
HollandPTC en deels bij een ander instituut of organisatie 
werken. Samen zorgen we voor onze patiënten en onder-
zoek. We hebben hiervoor twee protonengantries met in-
room CT, een behandelruimte voor de bestraling van oogtu-
moren en een bunker met een protonenbundel speciaal 
voor research. Verder hebben we moderne beeldvormende 
apparatuur: een dual-energy CT, een 3T MRI en een PET/CT. 
 

HollandPTC is opgericht door het Erasmus MC, het LUMC en 
de TU Delft en vormt met deze centra een actief samenwer-
kingsverband op het gebied van zorg, onderwijs en weten-
schap.  

Ook zijn er samenwerkingsverbanden met andere nationale 
en internationale protonencentra. 
 

Wat ga je doen 

 Je stuurt leveranciers en installateurs aan die onder 
jouw toezicht periodiek onderhoud uitvoeren, storin-
gen opvolgen en aanpassingen aan de systemen doen. 

 Dagelijks inspecteer je de installaties als de koelwater-
installatie, ventilatie en gasinstallatie en monitor je het 
gebouwbeheersysteem.  

 Je volgt alarmen direct op zodat je uitval van medische 
apparatuur zo veel mogelijk voorkomt. 

 Je zorgt dat onderhoudsvoorschriften up-to-date zijn 
en registreert nauwgezet alle onderhoudshandelingen.  

 Je monitort en stuurt op een gedetailleerde onder-
houdsplanning die het primaire proces niet verstoord. 
Je rapporteert over de voortgang en bijzonderheden.  

 In overleg met betrokken afdelingen beslis je over het 
gebruik/buiten gebruik stellen van installaties en niet-
klinische apparatuur, lokaliseert storingsoorzaken en 
treft noodvoorzieningen.  

 Je stemt onderhoudstaken af met verschillende 
(zorg)afdelingen en met het onderhoudsteam van de 
leverancier van de protonenapparatuur.  

 Je voert kleine klussen uit aan installaties, gebouw en 
inrichting. Ook heb je verschillende facilitaire taken. 

 Na een inwerktraject draai je mee in de bereikbaar-
heidsdiensten (ongeveer 1 keer per maand) waarbij je 
urgente storingen thuis of op locatie opvolgt. Je kunt 
als het nodig is, binnen een uur bij HollandPTC zijn.  

 



 

 

Wij vragen 

 Je hebt bij voorkeur een mbo/hbo-opleiding met de na-
druk op werktuigbouwkunde en meet- en regeltech-
niek  

 Je hebt 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie (bij 
voorkeur in de gezondheidszorg).  

 Als allround technicus kun je bij storingen snel een 

diagnose stellen, uitbestede werkzaamheden aanstu-
ren en heb je gedegen administratieve vaardigheden.  

 Je kunt zelfstandig werken, goed communiceren, snel 
schakelen, bent stressbestendig en maakt gemakkelijk 
contact op verschillende niveaus in de organisatie. 

 Voor de gemotiveerde starters op de arbeidsmarkt: een 
leer/opleidingstraject bij HollandPTC is mogelijk. Sollici-
taties zijn welkom! 

 

Wat bieden wij 
Het gaat om een functie voor 36 uur per week voor de duur 
van 1 jaar, met uitzicht op een dienstverband voor onbe-
paalde tijd. Wij volgen de CAO UMC; het salaris is maximaal 
€3.604, - bruto per maand (schaal 8, CAO UMC) en is afhan-
kelijk van je opleiding en ervaring. Je krijgt 8% vakantietoe-
slag, 8,3% eindejaarsuitkering en een vergoeding voor de 
kosten van woon-werkverkeer van € 0,19 per km. 
Je werkt in dagdiensten en op werkdagen en incidenteel in 
de avonden en weekenden. Ook draai je na je  
inwerkperiode mee in de bereikbaarheidsdienst.  
 

Kom je bij ons werken, dan vragen we je naar je Verklaring 
omtrent Gedrag en bellen we referenties na. 
 

Reageren 

Heb je nog vragen, of wil je graag een keer koffie drinken en 
het gebouw van binnen zien? Neem dan contact op met Da-
vid Bikker, manager gebouwbeheer, via 06 -57884969  
 

Stuur je motivatiebrief met CV voor 2 december a.s naar 

David Bikker via HR@hollandptc.nl onder vermelding van 

“vacature technicus”. De sollicitatiegesprekken staan nu ge-
pland in week 49. 
 

We zoeken onze nieuwe collega graag zelf. Bureaus hoeven 
dus niet te bellen. • 

De missie van HollandPTC is patiënten de beste protonen-
therapie te geven die er op dit moment voor ze is, in een 
veilige en gastvrije omgeving. Daarmee dragen we bij aan 
de kwaliteit van leven en de overleving van mensen met 
specifieke vormen van kanker. Het is onze opdracht om de 
toegevoegde waarde van protonentherapie aan te tonen 
in samenwerking met de nationale en internationale ra-
diotherapeutische en oncologische gemeenschap. Op ba-
sis van wetenschappelijk onderzoek en patiëntervaringen 
moet protonentherapie een eigen, juiste plaats krijgen in 
de behandeling van mensen met kanker. Wij doen dit van-
uit de ambitie een vooraanstaand instituut te worden 
voor therapie en wetenschappelijk onderzoek in samen-
werking met het Erasmus MC, het LUMC en TU Delft. Onze 
kernwaarden zijn: zorgzaam & zorgvuldig, verbindend & 
energiek, professioneel & innovatief. 


