
 

 

Klinisch Fysicus  

Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) is een topklinisch opleidingsziekenhuis in Leeuwarden en 
Harlingen voor acute, hoog complexe én basiszorg in Friesland. Het ziekenhuis is gericht op uitzonderlijke 
zorg voor iedere individuele patiënt, alsook op onderzoek, onderwijs, en innovatie. Bij het MCL werken 
ruim 3.000 mensen in ongeveer 500 verschillende functies. De Vereniging Medische Staf MCL telt 290 
stafleden, waarvan 263 stafleden hun hoofdbetrekking in het MCL hebben. Het MCL is lid van de 
Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ) en doet voortdurend wetenschappelijk 
onderzoek, ondersteund vanuit de MCL Academie. Opleidingen en onderzoeken zorgen voor continue 
innovatie en verbetering van behandelingen. In het licht daarvan wil MCL o.a. in samenwerking met 
hogescholen, zorginstellingen, bedrijven, overheden en zorgverzekeraars de Northern Health Campus 
Fryslân starten. De verwachting is dat eind 2017 deze Health Campus vorm zal krijgen. 

De vakgroep Klinische Fysica is gesitueerd in de afdeling Medische- en Informatie Technologie (MIT). 
Binnen MIT komen meerdere disciplines op medisch technologisch gebied bij elkaar. Binnen MIT zijn in 
totaal ca. 200 personen werkzaam met als hoofdverantwoordelijkheid de domeinen ICT, 
Gebouwtechniek, Medische Techniek, Functioneel Beheer, Projecten en het Kennisteam. Klinische Fysica 
maakt samen met Informatie Management onderdeel uit van het Kennisteam binnen MIT, aangevuld met 
expertise op het gebied van infrastructuur en installatietechniek. Dit kennisteam van 12 personen heeft als 
doelstelling visie en beleid op (medische) technologie voor het MCL vorm te geven. Vanuit deze visie en 
beleid wordt richting en sturing gegeven aan de operationele processen van de medische technologie van 
het MCL. De vakgroep Klinische Fysica wordt gevormd door twee klinisch fysici en twee 
staffunctionarissen Klinische Fysica. Vanuit de vakgroep wordt klinisch fysische ondersteuning verleend 
aan het MCL en aan de Friese ziekenhuizen Antonius Ziekenhuis Sneek en Tjongerschans Heerenveen. 

Wegens het vrijkomen van een positie binnen de vakgroep klinische fysica zijn we per 1 februari 
2018 op zoek naar een nieuwe collega klinisch fysicus! 

Zowel AKF als RNG fysici worden uitgenodigd om te reageren. Afhankelijk van uw specifieke expertise, 
ervaring en interesse wordt in goed overleg met de vakgroep een goede werkverdeling gemaakt.  

U voldoet aan het volgende profiel.  

 U bent geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica, als klinisch fysicus, met 
subspecialisatie Algemene Klinische Fysica of Radiologie en Nucleaire Geneeskunde. 

 Om als professional te opereren binnen onze dynamische multidisciplinaire omgeving bent u 
kritisch en onafhankelijk, bent u in staat tegenstellingen te overwinnen, bent u overtuigend en 
durft u zaken bespreekbaar te maken. U weet flexibel van (beïnvloedings-) stijl te wisselen als de 
situatie of het adviesproces dit vraagt en u weet uw omgeving te organiseren. 

 U krijgt energie van een nauwe samenwerking met zorgprofessionals en de collega’s uit de andere 
disciplines binnen MIT. 

 Vanuit uw hart voor de zorg bent u gedreven in het continu verbeteren van uw vak en vindt u 
innoveren een vanzelfsprekend onderdeel van uw werk. 

 U draagt proactief bij aan het verder vormgeven van de klinische fysica in het MCL en de 
omliggende ziekenhuizen. 



Dienstverband 
Wij bieden een vaste aanstelling binnen het MCL van 0,8 tot 1 FTE. 

Arbeidsvoorwaarden 
De basis van uw arbeidsvoorwaarden is conform CAO ziekenhuizen, afhankelijk van ervaring wordt een 
passend salarisvoorstel gedaan. 

Geïnteresseerd? 
Bent u geïnteresseerd, maar wilt u eerst meer informatie, neem dan contact op met de heer K. Bergsma 
(klinisch fysicus), telefoonnummer 058 286 2888. 

Solliciteren 
Graag ontvangen wij uw sollicitatie via www.werkenbijmcl.nl. 
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