
 

 
 

Vacature specialist medische simulatietrainingen 
 

Medsim zoekt een specialist medische simulatietrainingen 

De specialist medische simulatietrainingen is verantwoordelijk voor het functioneren van het 

belangrijkste onderdeel binnen de trainingen die Medsim verzorgt: medische simulaties. De specialist 

medische simulatietrainingen coördineert en begeleidt trainingen en is verantwoordelijk voor het 

vlekkeloze verloop van deze dagen. Met een technische affiniteit kan hij/zij tijdens trainingsdagen 

simulaties zelfstandig voorbereiden en samen met een medisch specialist en communicatietrainer 

uitvoeren. Dit geldt zowel in het simulatiecentrum in Eindhoven, als voor trainingen op locatie van 

onze opdrachtgevers, meestal ziekenhuizen, in het land. Naast de hoofdtaak om de trainingsdagen 

“medisch/technisch” te faciliteren, zijn er de volgende neventaken: 

- Aanpassen en ontwikkelen van medische simulatie scenario’s 

- Onderhouden van de relatie met (potentiële ) klanten  

- Onderhouden van de relatie en afstemming technisch support met leveranciers of fabrikanten 

- Onderhoudswerkzaamheden  

- Onderdelen inkopen en beheren 

 

Over Medsim    

Het Multidisciplinaire EDucatieve en SIMulatiecentrum, Medsim, is een onafhankelijk  trainings-  en  

researchcentrum voor de medische zorg. Medsim is ontstaan uit een samenwerking van het Máxima 

Medisch Centrum en de Technische Universiteit Eindhoven. Wij bieden al ruim twaalf jaar unieke 

multidisciplinaire teamtrainingen aan en hebben meer dan 13.500 medische professionals, in een 

veilige en realistische  omgeving, getraind. Medsim beschikt over een medisch simulatiecentrum en 

levert met onderzoek en innovatieve simulatietrainingen een fundamentele bijdrage aan de 

patiëntveiligheid. Medsim stelt bij haar trainingen het multiprofessionele team en het verbeteren van 

de teamkwaliteiten (communicatie, samenwerking met andere disciplines en leiderschap) centraal, 

een beproefd concept  uit de luchtvaart vertaald naar de medische sector. Daarnaast worden 

medische professionals ook individueel getraind of bijgeschoold op medische vaardigheden. Kijk voor 

meer informatie op www.medsim.nl.  

 

Verantwoordelijkheden en taken: 

• Faciliteren van trainingsdagen bij Medsim in Eindhoven en op locatie in ziekenhuizen in 

het land 

• Het inrichten van de trainingsruimte: simulatieruimte(s), controlroom en 

debriefingruimte  

• Bedienen van opnameapparatuur (audio/video) en simulatoren 

• Medische trainers begeleiden en instrueren 

• Trainers ondersteunen in controlroom voor, tijdens en na de scenario’s  

http://www.medsim.nl/


 

• Trainers ondersteunen bij evaluatie en debriefing  

• Actieve bijdrage leveren aan het optimaliseren van de training 

• Maatwerk maken van trainingen door het aanpassen en fijn slijpen van scenario’s 

gedurende een trainingsdag  

• Samen met de communicatietrainer contacten onderhouden met medisch specialisten 

en kernteamleden van de opdrachtgever 

 

Kwalificaties en vaardigheden 

• Basis medische kennis 

• Affiniteit met techniek (IT, Audio/Video)   

• Organisatievermogen  

• Stressbestendigheid 

• Microsoft office 

 

Karaktereigenschappen 

• Improvisatievermogen 

• Oplossingsgericht 

• Creatief 

• Flexibel 

• Nieuwsgierig naar innovaties om simulatie nog realistischer te maken 

 

Wat biedt Medsim 

• Eigen verantwoordelijkheden binnen een klein team 

• Werkweek gemiddeld 32 uur per week  

• Marktconform salaris  

• Flexibele indeling van dagen en uren (in overleg) 

 

Profiel 

• De kandidaat heeft een HBO of MBO+ niveau bij voorkeur met aantoonbare relevante 

werkervaring.  

• Heb jij kort geleden je medische opleiding afgerond en/of wil jij uit de praktijk, maar wel nauw 

verbonden blijven met je vak? Wij gaan graag het gesprek aan hoe we dit kunnen 

bewerkstelligen. 

  

Reageren of meer informatie?  

Stuur uw CV en motivatiebrief vóór 15 november aanstaande naar de directeur van Medsim, Rob 

Steinweg, r.steinweg@medsim.nl of bel naar 06-301 803 76.   
 

 

   


