
 
 
 
 

 

Klinisch Fysicus (specialisatie AKF of RNG) 
voor 0,6 tot 0,8 fte | Nieuwegein | Utrecht 

 
Voor de vakgroep Klinische Fysica, St. Antonius Ziekenhuis, hebben we per direct een mooie vacature voor een 
gedreven Klinisch Fysicus. 
 
 
 
Wat gaat u doen? 
Vanwege structurele uitbreiding van werkzaamheden in het Ziekenhuis Rivierenland in Tiel zoekt de vakgroep 
per direct een nieuwe collega klinisch fysicus.  U zult voornamelijk binnen het St. Antonius Ziekenhuis werk-
zaam zijn. Afhankelijk van uw specifieke expertise, ervaring en interesse wordt in goed overleg met de vakgroep 
een goede werkverdeling gemaakt. 
 
 
Uw profiel 
U bent geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica, als klinisch fysicus, met subspe-
cialisatie Algemene Klinische Fysica of Radiologie/Nucleaire Geneeskunde. Binnen de vakgroep zijn speci-
fieke aandachtsgebieden, waardoor u de ruimte heeft om u verder te specialiseren. U neemt vanzelfspre-
kend een actieve rol aan in het opleiden van KLIFIO’s. U heeft een flexibele en enthousiaste instelling en 
wisselt uw kennis graag uit met andere collega’s. Zo wordt optimaal gebruik gemaakt van de onderlinge 
expertise en waarborgen we de continuïteit van onze dienstverlening. U beschikt over uitstekende commu-
nicatieve vaardigheden en bent in staat als professional te opereren binnen een dynamische, multidiscipli-
naire werkomgeving. U hebt de ambitie om het vakgebied van Klinische Fysica binnen onze ziekenhuisor-
ganisaties verder mede vorm te geven. 
 
Het St. Antonius Ziekenhuis is het grootste niet-academische opleidingsziekenhuis in Nederland, met als 
klinische speerpunten: Hart, Longen en Kanker. We bieden (hoog)complexe zorg op meerdere locaties. 
Onze belangrijkste ambitie is het verlenen van de beste medische en verpleegkundige zorg & service. 
Goed opgeleide zorgprofessionals halen hiervoor dagelijks het beste uit zichzelf. Bij ons kun je werken met 
de nieuwste behandeltechnieken en apparatuur. Ruim 6.000 medewerkers zetten zich in voor onze missie 
Samen zorgen voor kwaliteit van leven. We hopen dat deze missie ook bij u past. Onze cultuur omschrijven 
wij als innovatief, ambitieus, open en transparant. Leuk om te melden is dat we in 2017 voor de tiende keer 
op rij door het onderzoeksbureau TEI zijn uitgeroepen tot Topwerkgever. 
 
 
De werkplek 
Het St. Antonius Ziekenhuis is het grootste niet-academische opleidingsziekenhuis in Nederland, met als 
klinische speerpunten: Hart, Longen en Kanker. We bieden (hoog)complexe zorg op meerdere locaties. 
Onze belangrijkste ambitie is het verlenen van de beste medische en verpleegkundige zorg & service. 
Goed opgeleide zorgprofessionals halen hiervoor dagelijks het beste uit zichzelf. Bij ons kun je werken met 
de nieuwste behandeltechnieken en apparatuur. Ruim 6.000 medewerkers zetten zich in voor onze missie 
Samen zorgen voor kwaliteit van leven. We hopen dat deze missie ook bij u past. Onze cultuur omschrijven 
wij als innovatief, ambitieus, open en transparant. Leuk om te melden is dat we in 2017 voor de tiende keer 
op rij door het onderzoeksbureau TEI zijn uitgeroepen tot Topwerkgever. 
 
 
De afdeling Klinische Fysica & Instrumentatie 
De vakgroep Klinische Fysica is ingebed in de afdeling Klinische Fysica & Instrumentatie en verzorgt met 
vier klinisch fysici de ondersteuning voor het St. Antonius Ziekenhuis. Daarnaast verzorgt de vakgroep ook 
klinische fysische ondersteuning in regionaal verband voor het Ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Binnen de 
vakgroep zijn vier klinisch fysici in opleiding werkzaam; twee met subspecialisatie Algemene Klinische Fy-
sica en twee met subspecialisatie Radiologie/Nucleaire Geneeskunde. De afdeling Klinische Fysica & In-
strumentatie bestaat verder uit 30 medisch instrumentatie technici. 
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij bieden 
Aanstelling vindt plaats binnen het St. Antonius Ziekenhuis. De basis van uw arbeidsvoorwaarden is conform 
cao ziekenhuizen, afhankelijk van ervaring wordt een passend salarisvoorstel gedaan.    
 
Informatie 
Heeft u interesse maar zou u eerst graag nog wat meer inhoudelijke informatie willen hebben? 
U kunt hier voor contact opnemen met de heer Peter de Munck (Klinisch Fysicus), 06 10719582 
  
Solliciteren 
Spreekt u dit aan? Dan ontvangen we graag uw sollicitatie vóór 21 juni a.s. via de sollicitatiebutton op de web-
site van het St. Antonius Ziekenhuis. De gesprekken vinden plaats in de periode van 26 juni t/m 7 juli a.s. 
  

https://werkenbijantonius.nl/vacatures/details/klinisch-fysicus-specialisatie-akf-of-rng-voor-06-tot-08-fte-nieuwegein-utrecht/

