
Klinisch Fysicus (32-36 uur) 

Voor de vakgroep Klinische Fysica zijn wij per 01-01-2021 op zoek naar versterking. 

Dit wordt je nieuwe baan 

Als klinische fysicus draag je de eindverantwoordelijkheid voor een adequaat en veilig gebruik 

van medische apparatuur evenals voor de stralingsdosimetrie.  

Daarnaast adviseer je over juiste en veilige toepassingen van fysische methoden bij onderzoek 

en behandeling van patiënten. Als klinische fysicus heb je zitting in diverse commissies, advies-, 

stuur- en projectgroepen. Er worden kernactiviteiten op 6 taakgebieden onderscheiden. 

Te weten: 

 Patiëntenzorg 

 Veiligheid van medische apparatuur 

 Investeringsbeleid 

 Kwaliteitstaken en beleidsontwikkeling  

 Research en opleidingsactiviteiten  

 Management klinische fysica binnen de afdeling KF-MI (het management van de Medisch 

Instrumentele Dienst en het bedrijfsbureau binnen de KF-MI is in handen van de manager 

bedrijfsvoering).  

De werkzaamheden binnen de Klinische Fysica worden in goed overleg verdeeld tussen de leden 

van de vakgroep. Daarnaast ben je lid van de medische staf. 

Welkom in het team 

De medische vakgroep Klinische Fysica maakt deel uit van de verantwoordelijke eenheid 

Klinische Fysica en Medische Instrumentatie (KF-MI). Deze eenheid is onderdeel van het 

Facilitair Bedrijf. De vakgroep bestaat uit een klinisch fysicus die bijgestaan wordt door een 

assistent. 

 

De Klinische Fysica is binnen VieCuri hét onafhankelijk vakspecialisme dat zich verantwoordelijk 

stelt voor veilige, effectieve en efficiënte toepassing van de medische apparatuur, door de 

medische en technologische werelden te verbinden. De verantwoordelijke eenheid bestaat verder 

uit de Medisch Instrumentele Dienst (met 16 medisch instrumentatietechnici), een eigen 

bedrijfsbureau voor administratieve ondersteuning en een manager bedrijfsvoering. 

 

De leiding van de KF-MI berust bij de klinisch fysicus (in de hoedanigheid van medisch leider) en 

de manager bedrijfsvoering van de verantwoordelijk eenheid. Binnen het Facilitair Bedrijf is een 

biomedisch technoloog aangesteld als coördinator Medische Technologie.  



Wat breng je mee? 

Wij zoeken een collega met een afgeronde opleiding Algemene Klinische Fysica (AKF) of 

Radiologie en Nucleaire Geneeskunde (RNG) blijkend uit een registratie bij de stichting OKF, die 

samen met de huidige klinisch fysicus de positie van de klinische fysica binnen VieCuri verder wil 

verstevigen. 

Je beschikt over uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden. Deze zijn 

nodig om in de organisatie professioneel samen te werken met artsen, verpleegkundigen, 

management, technici en andere medewerkers. Ook buiten de organisatie onderhoud je veel 

contacten met verschillende partijen. 

Tact, inlevingsvermogen, luister- en gespreksvaardigheden, integriteit en overtuigingskracht zijn 

eveneens voor je functioneren van groot belang. 

Je kunt goed omgaan met verschillende en/of tegengestelde belangen en bent in staat 

verbindingen tot stand te brengen. Je beschikt over doorzettingsvermogen en een analytische 

geest. Een academische promotie strekt tot aanbeveling. 

We hebben je veel te bieden 

VieCuri Medisch Centrum wil graag het beste uit medewerkers halen en dus ook het beste 

geven. Wij streven naar een goede balans tussen werk en privé voor al onze medewerkers.  

 In eerste instantie ontvang je een tijdelijk dienstverband voor een jaar, met uitzicht op een vaste 

aanstelling bij wederzijds goedbevinden. 

 Het op termijn overnemen van het medisch leiderschap behoort tot de mogelijkheden. 

 Salariëring geschiedt volgens cao Ziekenhuizen, conform FWG 75 (max. € 8.012,- bij een 36-

urige werkweek). 

 Je ontvangt 8,33% vakantiegeld en 8,33% eindejaarsuitkering. 

 Je kunt gebruik maken van een groot aanbod van e-learnings die je helpen in je persoonlijke en 

professionele ontwikkeling. 

En daarnaast biedt VieCuri onder de naam FlexieCuri nog een aantrekkelijk pakket flexibele 

arbeidsvoorwaarden aan, zoals een fietsplan en korting op sportarrangementen 

en verzekeringen. 

Praktische informatie 

Locatie: Venlo 

Heb je interesse en zou je graag meer informatie willen ontvangen, neem dan contact op met dr. 

Herman van Langen (klinisch fysicus), telefoon 077 - 320 5365 of 06 - 2023 4386. 



Spreekt deze vacature je aan dan ontvangen we graag jouw sollicitatie vóór 21 september 

aanstaande via de link  https://www.werkenbijviecuri.nl/vacaturebeschrijving/klinisch-fysicus. 
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