
 

Kerkhofstraat 21 5554 HG Valkenswaard 
T: 040 – 2089.227 

www.mpluz.nl 

1-2 

Over Mpluz* 
Mpluz* (2002, Valkenswaard) is een projectbureau voor audiovisuele communicatie. Met een klein 
team worden concepten voor de medische sector ontwikkeld met als rode draad de mix van 
multimedia, ICT en medische techniek. De voornaamste concepten zijn bespreek- en 
(tele)vergaderruimte, de digitale operatiekamer en ziekenhuis-breed beeldbeheer. Zie ook 
www.mpluz.nl. Door de sterke groei zijn wij op zoek naar een: 
 
 

PROJECTLEIDER 
 
Functie omschrijving 
Als projectleider ben je verantwoordelijk voor de realisatie van projecten: 80% speelt zich af in 
operatiekamers, 20% in vergader/bespreekruimtes. De projecten kenmerken zich door de mix van 
audiovisuele hardware, ICT hardware en software. Vanaf het moment dat een offerte een order “dreigt 
te worden” stap je in het project en begin je met planningen, het uitwerken van details en de begroting. 
Kortom je neemt de lead. Je stuurt niet alleen de interne organisatie aan maar ook betrokken 
disciplines in het ziekenhuis zoals de afdeling ICT, de medische techniek, de E-installateur en andere 
leveranciers aan het ziekenhuis. Inhoudelijk krijg je te maken met videosignalen en de transmissie 
daarvan, videoconference en IP-video, ziekenhuis ICT toepassingen, beeldschermen en beeldkwaliteit 
maar ook elektrische veiligheid, mechanica en hygiëne in medische ruimtes.  
 
Profiel van de kandidaat 
Je bent door ervaring of hobby goed thuis in ICT en multimedia: Je houdt van technologie.  
 
Wij zoeken een man/vrouw met een technische of commercieel-technische afgeronde HBO opleiding 
in bijvoorbeeld ICT of elektrotechniek. Als persoon ben je stressbestendig, standvastig, gedreven  en 
tegelijk diplomatiek. Je neemt graag de lead en bent goed in plannen en schriftelijke rapportages. Je 
bent commercieel/technisch, wilt altijd weten waar je over praat, je woont in een straal van 100 km 
rondom Valkenswaard en bent gewend om “je eigen winkel te runnen”. Je hele bureau vol met 
projecten maakt je niet uit: je hebt altijd alles onder controle. Nieuwe technologie heeft altijd je 
aandacht. Je zit veel bij klanten, bent vaak onderweg en hebt geen 9-to-5 mentaliteit maar een 
gezonde balans tussen privé en werk staat bij ons voorop. En als het een keer wat drukker is stroop je 
de mouwen op en klus je gewoon mee. 
 
Ervaring in multimedia of de gezondheidszorg is een pre maar niet noodzakelijk, minimaal 5 jaar 
werkervaring is nodig denken we maar we nodigen juniors of schoolverlaters die denken de klus te 
kunnen klaren nadrukkelijk uit om te reageren. Het gaat om een functie van 4-5 dagen per week. 
 
Mpluz* biedt 
Wij bieden een dynamische functie in een relatief klein team en een hightech omgeving: 
Videoconference, hybride operatiekamers, 3D/4K, neuronavigatie, robotics en operatiecamera’s, je 
moet er maar van houden. De beloning is marktconform en er is ruimte voor verdere ontplooiing, 
zowel op persoonlijk vlak met studie als vakinhoudelijk door het volgen van trainingen van fabrikanten. 
Vanuit je functie kun je doorgroeien naar consultant of projectmanager.  
 
Interesse?  
 
Stuur je reactie met curriculum vitae naar M. van den Broek, Director mvandenbroek@mpluz.nl 
 

http://www.mpluz.nl/
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