
Klinisch fysicus (algemeen), 32 - 36 uur, 

Arnhem 

Ben jij geregistreerd Klinisch fysicus en zoek je een topklinisch ziekenhuis 

om je expertise op gebied van strategie, beleid en innovatie voor veilig 

gebruik van medische technologie in te zetten? Dan zoeken wij jou! 

 

 

 

Wie zijn wij? 

De afdeling Klinische fysica bestaat uit drie klinisch fysici, een assortimentscoördinator 

medische hulpmiddelen en een biomedisch technoloog. De Klinische Fysica houdt zich bezig 

met de toepassing en aanschaf van medische apparatuur, medische hulpmiddelen en fysische 

technieken in de zorg. Het is de verantwoordelijkheid van de Klinische Fysica dat dit 

verantwoord en effectief gebeurt. Wegens vertrek van een van de drie klinisch fysici zijn wij 

op zoek naar een nieuwe collega. 

De afdeling is een onderdeel van het Servicecentrum Informatisering en Medische 

Technologie (IMT). Onder IMT vallen ook de afdelingen Medische Techniek,  Business 

Intelligence Team, Automatisering, Functioneel Beheer Zorgapplicaties en ICT Strategie & 

Organisatie Ontwikkeling. 

Als Klinisch Fysicus wordt je tevens lid van de Coöperatie Medisch Specialisten Rijnstate 

(CMSR). 

 

Jouw baan? 

De klinisch fysici zijn op veel momenten betrokken bij processen rondom medische 

technologie. Bijvoorbeeld: 

• Strategie en beleid op gebied van verwerving van medische technologie. De klinisch fysici 

geven advies over de te volgen route bij bijzondere aanschaftrajecten, bijv in het kader van 

wetenschappelijk onderzoek of ziekenhuisverplaatste zorg. 



• Advies bij investerings- en bouwplannen. De klinische fysica zorgt ervoor dat al vanaf de 

eerste plannen gekeken wordt naar veilige toepassing van nieuwe apparatuur, 

hulpmiddelen en technieken. Hierbij wordt ook gekeken naar standaardisatie en 

harmonisatie met bestaande technieken. 
• Onderwijs en adviseren op gebied van bekwaamheid van medewerkers. Medische 

technologie wordt steeds complexer. Vanuit technisch inzicht ondersteunt de klinische 

fysica om de nieuwste technieken veilig en zo optimaal mogelijk in te zetten. 
• Toezicht op gebruik van röntgen- en andere vormen van straling. Met kennis van de 

achterliggende natuurkundige principes zien de klinisch fysici toe op veilig gebruik van 

straling met zo laag mogelijke doseringen. 
• Advies en ondersteuning bij verantwoordelijkheden rondom de medische technologie. De 

Zorg is ‘in the lead’ en verantwoordelijk voor de eigen medische technologie. De Klinische 

Fysica adviseert en ondersteunt om die verantwoordelijkheid als zorg te kunnen nemen. 

Als gevolg van recente reorganisaties is IMT in beweging, we zoeken een collega die een 

bijdrage wil leveren om verdere integratie en organisatieontwikkeling van de klinische fysica 

in het servicecentrum vorm te geven. 

 

Wil jij het verschil maken? 

Werken bij Rijnstate is afwisselend en uitdagend! Als topklinisch ziekenhuis willen wij in 

Nederland voorop lopen met onze opleidingen, (wetenschappelijk) onderzoek en 

zorginnovaties. We zijn dus ambitieus, maar ook zeer betrokken bij onze patiënten. Per jaar 

ontvangen we ruim een half miljoen patiënten op onze poliklinieken en nemen wij ruim 

75.000 patiënten op voor diagnostiek of een behandeling. Ons doel is om hen de best 

mogelijke zorg te bieden op een gastvrije, persoonlijke manier. Samenwerking legt hiervoor 

de basis: door onze krachten te bundelen met onze collega’s, andere zorgverleners, patiënten 

en hun naasten verlenen we immers betere zorg.  

Wil jij samen met ons het verschil maken voor onze patiënten en bijdragen aan het welzijn 

van onze omgeving? Kom dan werken bij Rijnstate! 

 

Wie ben jij? 

• Je hebt een academisch werk/denk niveau en de opleiding tot (algemeen) klinisch fysicus 

voltooid. 
• Enkele jaren vakinhoudelijke ervaring als klinisch fysicus in een algemeen ziekenhuis is 

een pré. 
• Je kunt goed in een team werken, maar bent zeker ook in staat om zelfstandig activiteiten 

uit te voeren, te rapporteren en de bijbehorende documentatie te maken en te onderhouden. 
• Je kunt goed samenwerken met directe collega’s, leveranciers en andere partijen in de 

organisatie en functioneert hierin als bruggenbouwer. 
• (Schriftelijke) communicatie gaat je  goed af, je komt afspraken na en signaleert tijdig. Je 

bent klantgericht, integer, zelfstandig, stressbestendig en analytisch.  

 

 



Interesse? 

Rijnstate biedt jou: 

• Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor 24-36 uur voor de duur van 18 maanden 

met uitzicht op verlenging bij goed functioneren. 

• 8,33% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,33%. 

• De mogelijkheid om binnen ons meerkeuzesysteem je secundaire arbeidsvoorwaardenpakket 

naar eigen wens samen te stellen. 

• Beloning conform CAO Ziekenhuizen, de functie is ingeschaald in FWG 75. (max. € 7.518,- 

op basis van een fulltime dienstverband) De inschaling geschiedt aan de hand van opleiding 

en ervaring. 

 

Informatie: 

 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met de heer R. (Rudi) Hoekema 

of mevrouw M. (Marijn) Rolf , klinisch fysici, bereikbaar via 088 0056440. 

Voor informatie over de voortgang van de procedure kun je contact opnemen met Stefan 

Putman, recruiter, telefoon 06 51521373 of via hrjobcenter@rijnstate.nl. Wil je meer 

informatie over Rijnstate, kijk op www.rijnstate.nl 

Van alle nieuwe medewerkers wordt voorafgaand aan de indiensttreding een verklaring 

omtrent gedrag (VOG) gevraagd. De kosten hiervoor worden vergoed door Rijnstate. 

We zien jouw reactie graag tegemoet. Reageren kan via onze website: 

https://www.werkenbijrijnstate.nl/vacature-rijnstate/klinisch-fysicus-algemeen-32-36-uur   


