
Wij zoeken jou! 
 

Engineer zorgtechnologie 
 

Capelle aan den IJssel, 32/40 uur per week 

 

Als engineer zorgtechnologie ben jij mede verantwoordelijk voor ons succes. Jij maakt samen met jouw 

team, hét verschil in de service die onze klanten ervaren! Bij onze klanten door heel Nederland speel jij 

een cruciale rol in het behalen van klanttevredenheid, het uitvoeren van gepland onderhoud en het 

oplossen van technische storingen. 

 

Wat ga je doen 

 

- Het vriendelijk en correct helpen van onze klanten; 

- Het uitvoeren van gepland onderhoud online en ter plaatse; 

- Verhelpen van storingen online en ter plaatse; 

- Assembleren en repareren van slimme sensoren; 

- Voorraadbeheer en het verwerken van bestellingen. 

 

Wie zijn wij 

 

Intercares is producent en leverancier van verpleegoproepsystemen en slimme sensoren binnen de 

zorgsector. Door inzet van onze technologie willen wij onze ouders en grootouders ondersteunen, 

zodat zij zo lang als mogelijk de regie over hun eigen leven kunnen blijven behouden.  

Intercares heeft de grootste selectie zorgtechnologie van Nederland. Onze klanten zitten hoofdzakelijk 

in de regio Zuid Holland en Utrecht. Maar steeds meer instellingen, vanuit de rest van Nederland, 

weten de weg naar Intercares te vinden vanwege onze adequate en klantvriendelijke werkwijze.  

De enorme keuze, samen met een ongedwongen bedrijfscultuur, is wat onze organisatie onderscheid 

van andere spelers in de markt. Kennis van technologie is iets wat al onze teamleden hebben.  

 

Via onze online webshop bereiken wij een steeds grotere markt en verschepen wij inmiddels ook 

producten naar het buitenland. Intercares is onderdeel van een groter geheel aan merken en bedrijven 

met een familiaire en informele bedrijfscultuur waar genoeg ruimte is voor eigen initiatief, ideeën  

en ondernemerschap! 

 

Wij willen je dan ook aanmoedigen om een kijkje te nemen op één van onze websites. 

www.intercares.nl / www.techniekvoordezorg.nl / www.secunox.nl 

  



Wat bieden wij 

 

- Een marktconform salaris; 

- Een arbeidscontract met uitzicht op vast dienstverband; 

- Vakantiegeld + 27 vakantiedagen; 

- Een bedrijfsauto; 

- Laptop en mobiele telefoon van de zaak; 

- Opleidingsmogelijkheden; 

- Een uitdagende functie binnen een organisatie met groeiambitie; 

- Een dynamische omgeving waar ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling en groei; 

- Een goede werksfeer en leuke collega’s binnen een familiair bedrijf. 

 

Wie ben jij 

 

Voor deze functie zoeken wij een representatieve en ondernemende engineer zorgtechnologie  

die mee wil werken aan het succes van Intercares en haar dochter ondernemingen en merken.  

Voor deze functie ben jij in het bezit van:  

 

       -      Rijbewijs B 

- Afgeronde MBO opleiding; 

- Goede beheersing van Nederlandse taal in woord en geschrift; 

- Kennis van ICT en netwerktechnologie in een vergelijkbare functie; 

- Uitstekende contactuele eigenschappen, aanpassingsvermogen en stressbestendigheid; 

 

Daarnaast ben je bereid om in teamverband storingsdiensten te werken.  

 

Wil jij jouw talent tot z’n recht laten komen binnen onze groeiende en dynamische organisatie, 

solliciteer dan op deze veelzijdige functie. Wij kunnen niet wachten om jouw cv te ontvangen! 

  

Interesse? 

Stuur je cv en motivatie per e-mail naar c.rabeling@intercares.nl  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


