WAT WIJ VRAGEN
• Afhankelijk van de functie
beschik je over een diploma
hoger secundair technisch
onderwijs elektromechanica,
elektriciteit, mechanica of
elektronica.
• Je beschikt in deze vakgebieden over een ruime praktische
en theoretische kennis.
• Je werkt gestructureerd en je
bent je bewust van het belang
van de continue werking van de
installaties en apparatuur.
• Je bent in staat zelfstandig te
handelen in kritieke situaties.
• Je bent communicatief en
klantgericht ingesteld en werkt
efficiënt en nauwkeurig.
• Je werkt in dagdienst en je bent
flexibel en bereid om indien nodig
buiten de normale uren te werken.
• Als permanentietechnicus werk
je in een drieploegenstelsel met
weekenddienst.
• Als medisch instrumentatietechnicus ben je bereid ingeschakeld te
worden in een wachtsysteem.
• Je kunt ingeschakeld worden op
de verschillende campussen.

Alle details over onze vacatures vind je op
onze website. Solliciteren kan online via
www.uzleuven.be/jobs. Of je stuurt je sollicitatiebrief met curriculum vitae naar UZ Leuven,
t.a.v. personeelsbeleid, rektrutering en selectie,
Herestraat 49, 3000 Leuven.
Voor meer informatie kun je ook contact opnemen
met rekrutering en selectie, tel. 016 34 49 77 of
016 34 48 82.

ontwerp & realisatie: dienst communicatie UZ Leuven

TECHNISCHE
FUNCTIES

TECHNISCHE
FUNCTIES
Technische dienst staat in voor de instandhouding, vernieuwing en uitbreiding van zowel de gebouwen van UZ
Leuven als van de technische installaties. Hierbij wordt
gezorgd voor een veilige werkomgeving en wordt de
continuïteit van vitale toestellen en installaties gewaarborgd. Op deze manier probeert technische dienst UZ
Leuven optimaal te ondersteunen in het streven naar de
kwaliteitsdoelstellingen voor zorgverlening en patiëntveiligheid.
Ben je geboeid door elektrische, elektromechanische of
elektronische installaties en wil je je ervaring benutten in een
complexe ziekenhuisomgeving?
Wil je helpen in het accidenteel en preventief onderhoud van
diverse medische of niet-medische apparaten? Zou je bovendien graag verdere expertise opbouwen in het herstellen
van een aantal specifieke toestellen? Dan is een technische
functie in UZ Leuven zeker iets voor jou!
INHOUD FUNCTIES
Technicus elektriciteit
Je zorgt voor de dagelijkse opvolging van de laagspanningsinstallaties voor elektriciteitsproductie. Je inspecteert de
installaties en je voert eventuele aanpassingen en herstellingen uit. Je staat in voor de uitvoer van schakelingen in het
laagspanningsnet.
Technicus elektromechanica
Je staat in voor het uitvoeren van het accidenteel en preventief elektrotechnisch onderhoud van diverse niet-medische
apparatuur. Aan deze toestellen zijn ook basis elektronische
herstellingen uit te voeren.
Technicus HVAC
Je staat in voor het accidenteel en preventief onderhoud van
luchtbehandelingsgroepen, verwarmings- en koelinstallaties
en de elektrisch en regeltechnische componenten van deze
installaties.
Technicus medische instrumentatie
Je bent verantwoordelijk voor het accidenteel en preventief
onderhoud van medische apparatuur. Dit bestaat uit het demonteren en het vernieuwen van onderdelen en componenten en het controleren en het afregelen van deze toestellen.

Je bent geboeid door de medische wereld en wil graag
werken in een multidisciplinaire, klinische omgeving (operatiekwartier, intensieve zorgen, verpleegeenheden, radiologie, …).
Technicus fijnmechanische werkplaats
Je verzorgt het ontwerp, het onderhoud en de herstelling van
werkstukken en chirurgisch gereedschap. Hierbij sta je in
voor de bewerking van kunststoffen, aluminium en inox.
Technicus elektriciteit hoogspanning
Je staat in voor de dagelijkse opvolging van de hoog- en
laagspanningsinstallaties voor elektriciteitsproductie. Je
inspecteert de installaties en je voert eventuele aanpassingen
en herstellingen uit. Je zorgt voor de uitvoer van schakelingen
in het hoog- en laagspanningsnet.
Technicus gebouwenbeheersysteem
Je bent binnen de vakgroep HVAC mee verantwoordelijk voor
de exploitatie, het beheer en de instandhouding van het gebouwenbeheersysteem. Je sluit installaties elektrisch aan op
het gebouwenbeheersysteem en test de goede werking van
de sturing en bewaking. Je staat mee in voor de indienstname en opvolging van nieuwe installaties. Je staat ook mee in
voor het accidenteel en preventief onderhoud en de aanpassing van de luchtbehandelingsgroepen en verwarmingsinstallaties, de industriële en huishoudelijke koelinstallaties, de
elektrisch en regeltechnische componenten. In overleg met je
verantwoordelijke pas je zelfstandig de HVAC-installaties aan,
inbegrepen de meet- en regelapparatuur.
Permanentietechnieker
Je staat in voor het onderhoud en de exploitatie van de
stookinstallaties en installaties voor medische gassen. Je
maakt bovendien deel uit van de vakgroep die buiten de normale werkuren de technische permanentie binnen UZ Leuven
verzorgt, waardoor je ook instaat voor de eerste interventie
bij melding van technische defecten.

