
In deze functie zorg je samen met je collega’s dat onze apparatuur altijd in 
topconditie is. Je voert revisies en onderhoud uit. En je lost storingen op. 
Je houdt van een gevarieerde job maar je kunt je ook goed concentreren op één taak. 

Je werkt voornamelijk met zuurstofconcentratoren, apparatuur voor vloeibare zuurstof 
en zuurstofcilinders. Het zou fijn zijn als je ervaring hebt op mechanisch/elektro-
technisch gebied. 

Wat ga je doen?

•	 Repareren en onderhouden van apparatuur. 
•	 Keuren van apparatuur. 
•	 Montage- en assemblage werkzaamheden. 
•	 Uitvoeren van functietesten op gereviseerde apparatuur. 
•	 Je denkt proactief mee in verbeteringen voor het bedrijf ten aanzien van         

technische processen. 
•	 Je maakt storings-, inspectie-, en servicerapporten en controlelijsten op. 
•	 Je draagt zorg voor de uitvoering van preventief en correctief onderhoud en       

reparaties aan installaties en (cryogene) apparatuur. 
•	 Je beheert mede het technisch magazijn en de goederenuitgifte. 

Jij bent een iemand die: 

•	 Goed kan samenwerken. 
•	 Kwaliteit- en resultaatgericht is. 
•	 Nauwkeurig is. 
•	 Mbo werk- en denkniveau heeft op mechanisch/elektrotechnisch gebied. 
•	 Goed met computerprogramma’s overweg kan. 
•	 Ervaren is in het werken in een hectische en dynamische omgeving. 

Westfalen Medical BV

Bij Westfalen Medical werk je bij een internationaal familiebedrijf binnen de 
gezondheidszorg. Samen met ongeveer 140 collega`s bieden we oprechte zorg aan een 
kwetsbare groep. Mensen die zijn aangewezen op het gebruik van medicinale zuurstof 
of therapieën voor respiratoire aandoeningen. Wij zijn het leukste bedrijf van Deventer! 
Want bij ons is het gezellig. Dat krijgen we ook terug van iedereen die bij ons binnen- 
loopt. “Wat hangt er hier een fijne sfeer.” We staan voor elkaar klaar en we werken 
hard. Onze bedrijfscultuur is open en informeel. Deuren staan altijd open en we lopen 
makkelijk bij elkaar binnen. 

Medewerker techniek (40 uur per week)



Wat bieden wij jou?

We starten met een uitgebreid inwerktraject. Verder krijg je bij ons marktconforme 
arbeidsvoorwaarden. Een goede balans tussen werk en privé wij erg belangrijk, daarom 
krijg jij 26 vakantiedagen en 13 ATV dagen bij een 40-urige werkweek. Bij ons werk je 
aan een goed pensioen via een middelloonregeling en wij hebben een uitstekend pakket 
werknemersverzekeringen (WGA-aanvullend, WIA(excedent) en loonderving) Daarnaast 
hebben we een personeelsvereniging die regelmatig leuke activiteiten organiseert en we 
investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers. 

Ben jij onze nieuwe medewerker techniek? 

Overtuig ons dan met een motivatie waarom jij in deze functie het beste tot je recht 
komt en een cv waarin je kennis en werkervaring kort, maar krachtig wordt beschreven. 
Stuur deze naar HRMedical@westfalen.com. Als we overtuigd zijn, zetten wij de tweede 
stap en nodigen wij jou uit voor een kennismakingsgesprek en een kop koffie. 
Voor meer informatie neem je contact op met Karin Steggink (Allround HR medewerker) 
via telefoonnummer 06-51466510. 
Voor indienstname dient een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te worden overlegd.
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