
                                                            
 
 
 
 

                           

 
 

Voor het onder één dak(OD Holding) gevestigde Parkodex en ODSecurity zijn wij opzoek naar een: 

Technisch Manager (die kan doorgroeien naar Technisch directeur) 
 
Parkodex is gespecialiseerd in het ontwerpen en leveren van medische gas techniek voor Nederlandse ziekenhuizen. 
ODSecurity is gespecialiseerd in het ontwerpen en leveren van een röntgen lichaamsscanner (body scanner) voor 
beveiligingstoepassingen. De Soter RS body scanner wordt wereldwijd verkocht.  

ODSecurity is een hard groeiend bedrijf met een leidende positie in de markt. De markt van ODSecurity is sterk aan 
het veranderen en om de concurrentie voor te blijven heeft ODSecurity een ambitieus innovatie programma 
opgezet. 

Parkodex is een begrip in de Nederlandse ziekenhuizen. De invoering van de MDR verlangt ingrijpende aanpassingen 
aan met name het kwaliteitssysteem. 

Om deze veranderingen goed te leiden zijn wij op zoek naar een ambitieuze technisch manager die kan doorgroeien 
tot technisch directeur.  

Doel van de functie: 

Samen met je team en de organisatie geef je hands on leiding aan het verbeteren van de producten en zorg je ervoor 
dat we de concurrentie continu voor blijven! 

Functie omschrijving Technisch manager. 
 
Plaats in de organisatie: 
Je maakt onderdeel uit van ODHolding en rapporteert aan de directeur van ODHolding. De communicatie zal 
bestaan uit overleggen en sparren over strategie en beleid en het goed rapporteren over de voortgang van de  
diverse onder handen projecten. Je geeft direct leiding aan drie senior technical sales engineers met veel technisch 
inhoudelijke kennis. Je bent samen met je team verantwoordelijk voor het Quality Management System (QMS) van 
de beide werkmaatschappijen, Parkodex BV ( ISO 13485, CE klasse IIa ) en ODSecurity BV( ISO 9001, machine 
richtlijn en UL voor USA en Canada).  
 
Jij weet alle ideeën voor verbeteringen vanuit de markt, de organisatie en de leveranciers keten op waarde in te 
schatten en te prioriteren. Je bent verantwoordelijk voor de product ontwikkeling van Parkodex gasafname 
systemen, en de Soter RS body scanner. Het ontwikkelen van de producten doen we samen met leveranciers en 
gespecialiseerde (IT) bedrijven. Het selecteren van goede partners en het onderhouden van een goede relatie met 
deze partners is een belangrijk aspect van de functie. 

Om dit te realiseren verwachten we van je dat je de projecten en de medewerkers managed. Je kunt de 
medewerkers coachen, adviseren en inspireren. Er zit tenslotte veel kennis bij je medewerkers met wie je 
gezamenlijk tot geweldige resultaten kunt komen. Maar ook ben jij de aangewezen persoon om gezamenlijk met de 
directie het QMS en het technisch product beleid te ontwikkelen, coördineren en te handhaven.  
 
 
 
 



                                                            
 
 
 
 

                           

 
 

Deze eigenschappen passen bij jou: 
- Je houdt goed overzicht over de verschillende projecten. Je weet de juiste prioriteiten te stellen en je 

handelt resoluut. Je bent niet bang om je verantwoordelijkheid te nemen. 
- Je bent gedreven, geïnteresseerd en leergierig 
- Je kunt snel schakelen tussen diverse stakeholders en je collega’s binnen het bedrijf. Je communiceert 

hierbij gemakkelijk en op een natuurlijke manier.  
 
Wat wij verwachten: 

 Technische kennis 
 Kennis van kwaliteitsmanagementsysteem, ISO 9001, (een pre is ISO 13485 en Machine richtlijn en 

MDD/MDR) 
 Goede project management en schriftelijke rapportage vaardigheden  
 Vaardigheden met betrekking tot coachen en motiveren van medewerkers 
 Resultaat gedreven, hands on instelling en veel enthousiasme. 

Analytisch, HBO+ niveau. 
 
Wat wij bieden: 

 Een hecht team van gemotiveerde en deskundige collega’s 
 Ambitieuze projecten 
 Korte communicatielijnen  
 Veel ruimte om naar eigen inzicht te handelen 
 Internationale werkveld 
 Goede arbeidsvoorwaarden 
 Interessante doorgroei mogelijkheid 

 
 

Voor deze vacature werkt de OD Holding samen met Part Techniek. Voor vragen over de functie en/of de 
procedure kun je contact opnemen met Iris Mulder, op 06-24272359. 

Wil je solliciteren? Mail dan je CV naar: iris@parttechniek.nl 

  

 


