Klinisch Fysicus (36 uur per week)
Ben jij op zoek naar ….
Een kleinschalig algemeen ziekenhuis met grote ambities? Een ziekenhuis dat mensgerichte en
toegewijde topkwaliteit zorg biedt? Zoek je een werkomgeving waar collega’s elkaar kennen en
makkelijk aanspreken? Waar professioneel en slim samengewerkt wordt in een informele en
gezellige sfeer? Dan is een baan in het Diakonessenhuis echt iets voor jou.
De afdeling Klinisch Fysica en Technologie is verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van de
medische apparatuur en bevordert een doelmatig en veilig gebruik ervan.
De afdeling bestaat uit 1 klinisch fysicus in de rol van medisch adviseur, een afdelingsmanager, 10
klinisch technici, 1 medisch technoloog, 1 biomedisch technoloog en een junior stralingsdeskundige.
De vakgroep Klinische Fysica is onderdeel van het Facilitair Bedrijf en valt onder de manager Facilitair
Bedrijf. De klinisch fysicus is lid van de medische staf.
Kies je voor het Diakonessenhuis, dan hebben wij je veel te bieden
 Een modern en centraal gelegen ziekenhuis met een ambitieuze visie op de toekomst
 Grote diversiteit in zorg en (operatieve) ingrepen
 Goed samenwerkende teams, met aandacht voor teambuilding en -ontwikkeling
 Volop mogelijkheden om je verder te ontwikkelen
 We zijn een erkend opleidingsziekenhuis en werken daartoe samen met diverse instellingen
 Onze patiënten geven ons een rapportcijfer van 8,2 en we hebben 16 keurmerken van
patiëntenverenigingen.
Prima arbeidsvoorwaarden
 Een salaris volgens FWG-groep 75. Deze schaal heeft een maximum van € 7.518,- bruto per
maand bij een volledige werkweek
 Een vakantietoeslag van 8,33%
 Een eindejaarsuitkering van 8,33%
 Deelname in het pensioenfonds PFZW
 Een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. Dit systeem maakt het mogelijk zelf bepaalde
arbeidsvoorwaarden te kiezen, bijvoorbeeld extra vakantiedagen of de aanschaf van een
fiets, tegen een iets lager brutoloon of de inzet van uren
 Als je dat wilt, kun je binnen deze functie werken met een min-max contract.
Je functie
De klinisch fysicus is verantwoordelijk voor de werkgebieden algemene klinische fysica, radiologie,
nucleaire geneeskunde en stralingsbescherming van patiënten en medewerkers. Je adviseert,
inspecteert en signaleert de naleving van beleid, richtlijnen en wettelijke voorschriften.
De klinisch fysicus is als Coördinerend Stralingsdeskundige tevens voorzitter van de Centrale
Commissie Stralingshygiëne.
Daarnaast adviseer je de medisch specialist bij de uitvoering van patiënten onderzoeken en behandelingen over de veiligheid van de patiënt en zijn omgeving bij de toepassing van medische
apparatuur of fysische techniek. Verder speelt de klinisch fysicus doorgaans een rol bij de aanschaf
van medische apparatuur. Naast de reguliere investeringen zijn er tal van ontwikkelingen in het
Diakonessenhuis, zoals de aanstaande bouw van een nieuwe hybride OK, hart katheterisatie kamer
en een aanstaande verbouwing van de afdelingen radiologie en nucleaire geneeskunde.
Andere aandachtspunten voor de komende jaren zijn het opzetten van een kwaliteitssysteem voor
de afdeling Radiologie, het opzetten van bij- en nascholing stralingshygiëne, de borging van de

implementatie van het Convenant Medische Technologie en het opzetten van danwel betrokken zijn
bij kwaliteitssystemen.
De klinisch fysicus geeft over deze onderwerpen ook (klinische) lessen.
Dit verwachten we van jou
 Toegewijde aandacht voor en betrokkenheid bij onze patiënten
 Servicegerichtheid en bereidheid tot samenwerking
 Persoonlijk leiderschap en professionaliteit
 Collegialiteit
 Pro- activiteit en zelfstandigheid
 Beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en bent een bruggenbouwer.
 Het vermogen om samen te werken met mensen van verschillende disciplines en
opleidingsniveaus en hebt daar ook plezier in
 Innovatief, oplossingsgericht en pragmatisch
 Een goed ontwikkelde organisatiesensitiviteit, creëert risicobewustzijn en je bent makkelijk
benaderbaar
 Geen 9 to 5 mentaliteit
 Bereidheid tot verandering en vernieuwing

Voor deze functie zijn we speciaal op zoek naar een collega die …
 Geregistreerd Klinisch Fysicus is met een registratie in radiologie en/of nucleaire
geneeskunde met aantoonbare affiniteit voor algemeen klinisch fysische werkzaamheden.
 Ook Algemeen Klinisch Fysici met grote affiniteit voor beeldvormende technieken en
stralingshygiëne worden uitgenodigd te solliciteren
 Enige jaren werkervaring
 Daadkrachtig is
 Veilig werkt en kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan
 Goed met stress kan omgaan
Enthousiast?
Reageer dan door het online sollicitatieformulier in te vullen.
Wil je meer weten over deze functie? Neem ook dan contact op met Rogier van Dijk, Manager
Facilitair Bedrijf, tel. 088 – 250 5429.
We vragen altijd referenties na. Zorg dat je minimaal twee referenties voor ons hebt.
Als je in dienst komt, vragen we je om een originele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De kosten
hiervoor krijg je vergoed.

