Medisch Technoloog /
Versnellertechnicus Radiotherapie
DE FUNCTIE
Het takenpakket voor de technicus die wij zoeken bestaat
onder meer uit:












Beheren en onderhouden (zowel preventief als
correctief) van medische bestralings- en
beeldvorming apparatuur
Uitvoeren van periodieke fysische en technische
kwaliteitscontroles
Vormgeven aan en onderhouden van
kwaliteitscontroledocumentatie
Beheren van meetapparatuur en technische
componenten
Bijdragen aan ontwikkeling en beheer van
ondersteunende software (kennis van Python, Java
of C++ is een pre)
Installatie, acceptatie en ingebruikname van
medische apparatuur
Technische ondersteuning bij stralingsdosimetrie
Aansturen van externe technici bij
werkzaamheden aan de apparatuur
Adviseren bij en voorbereiden van aanschaf of
vervanging van apparatuur,

HALLO. WIJ ZIJN AMSTERDAM UMC
Het AMC en VUmc bundelen de krachten in een fusie en
worden als één geheel aangestuurd. In Amsterdam UMC
werken AMC en VUmc samen aan het uitstekend
verzorgen van patiënten, leiden we veelbelovende talenten
op tot arts en verpleegkundige én verbeteren we de
gezondheidszorg van morgen dankzij hoogstaand en
(inter)nationaal erkend wetenschappelijk onderzoek. Samen
kunnen we dat zo veel beter dan alleen.

UMC wil dicht bij haar patiënten staan en heeft naast de
locaties in Amsterdam (AMC en VUmc) ook nog
vestigingen in Hoorn en Almere.
Op onze gezamenlijke afdeling Radiotherapie worden
jaarlijks meer dan 6.000 nieuwe patiënten behandeld door
meer dan 350 medewerkers. De gezamenlijke afdeling
beschikt over 15 lineaire versnellers, waaronder 2 MRIlinacs, apparatuur voor oppervlakkige en diepe
hyperthermie en een uitgebreide brachytherapie faciliteit
met zowel PDR als HDR afterloaders. In de nabije
toekomst zal de locatie Boelelaan als hoofdlocatie fungeren
en locatie AMC, Almere en Hoorn als belangrijke
satellieten.

WIJ VRAGEN
Wij zoeken een enthousiaste medewerker met een
afgeronde Hbo-opleiding in de Elektrotechniek, of
Medische Techniek die allround technicus is en affiniteit
heeft met automatisering. Ook de Hbo-opgeleide ICT-er
met sterke additionele kennis van techniek die de
mogelijkheid ziet om uit te groeien tot versnellertechnicus
wordt aangemoedigd te solliciteren. Je bent gemotiveerd
om te werken in de gezondheidszorg.
Je beschikt over goede communicatieve en contactuele
eigenschappen en je bent kwaliteitsgericht. Verder vind je
het prettig om in een team samen te werken, ben je
leergierig en zie/benut je kansen tot innovatie. Je bent
bereid om op de locaties Amsterdam en incidenteel te
Almere of Hoorn te werken en in voorkomende gevallen
buiten kantooruren.
Studeer je binnenkort af? Dan moedigen we je aan om te
solliciteren

DE AFDELING
Binnen de fusie van het VUMC en AMC werken wij aan
één grote en vooruitstrevende afdeling Radiotherapie van
het Amsterdam UMC. Dit brengt uitdagingen en kansen
met zich mee. De afdeling Radiotherapie van Amsterdam

ONS AANBOD
Wij bieden je ruime gelegenheid tot ontplooiing, verdieping
en verbreding, extra scholing en een plek om te groeien!
Werken bij Amsterdam UMC betekent werken in een
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inspirerende en professionele omgeving waar ontwikkeling,
in alle opzichten, wordt gestimuleerd.
















Het salaris ligt, afhankelijk van opleiding en
ervaring, tussen € 3.050,- en € 4.200,- bruto per
maand op basis van 36 uur (schaal 9 CAO UMC)
Het salaris is exclusief eventuele toeslagen voor
onregelmatige diensten, vakantiegeld (8%) en een
eindejaarsuitkering (8,3%).
Wij bieden in eerste instantie een
arbeidsovereenkomst aan voor 12 maanden, met
uitzicht op een vast dienstverband bij goed
functioneren.
Naast uitstekende bereikbaarheid met het OV, zijn
er voor medewerkers ook parkeerplaatsen
beschikbaar. Wil je op de fiets komen dan kan je
gebruik maken van de fietsregeling.
Pensioen wordt opgebouwd bij het ABP.
Amsterdam UMC draagt een groot deel van de
premie bij (70%).
Wij hebben een zeer actieve personeelsvereniging
en organiseren verschillende (sportieve)
activiteiten en evenementen door het jaar heen.
Bij ons heb je gratis en onbeperkt toegang tot het
trainingsaanbod van onze online leeromgeving
GoodHabitz.
4×9 uur per week werken bestaat tot de
mogelijkheden.

SOLLICITEREN
Wil je direct solliciteren? Gebruik dan de knop
‘solliciteren’ op deze pagina.
Wil je eerst meer informatie? Neem dan gerust contact op
met Paul Schepers (Hoofd Techniek Radiotherapie), via
020–7329339 of p.j.schepers@amsterdamumc.nl.
Wij zien uit naar onze kennismaking!
Een screening kan onderdeel uitmaken van de
selectieprocedure. Toegang tot DigiD is hiervoor
noodzakelijk.
Bij gebleken gelijke geschiktheid krijgen interne
kandidaten voorrang op externe kandidaten.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op
prijs gesteld.
LET OP: In verband met de bestuurlijke fusie tussen AMC
en VUmc, geldt voor deze vacature dat medewerkers van
AMC én VUmc plaatsnemen in de selectiecommissie. Door
jouw sollicitatie te versturen, ga je ermee akkoord dat jouw
CV en Motivatiebrief door AMC ook gedeeld worden met
(de bij de behandeling van deze vacature betrokken
medewerkers van) VUmc en zij dus inzage hebben in de
door jou opgestuurde persoonsgegevens.

MEER INFORMATIE
Meer informatie over deze vacature is terug te vinden op
onze recruitmentwebsite. Navigeer hiervoor naar:

Kijk voor een overzicht van al onze andere
arbeidsvoorwaarden op
https://werkenbijamc.nl/arbeidsvoorwaarden/.
Amsterdam UMC heeft een open cultuur. Dit betekent dat
wij hopen dat iedereen zich welkom voelt bij onze
organisatie en dat wij streven naar het bieden van gelijke
kansen aan iedereen. Wij nodigen dan ook alle
geïnteresseerden van harte uit om te reageren op deze
vacature. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

www.werkenbijamc.nl/vacatures/medisch-technoloogversnellertechnicus-radiotherapie/
Hoewel aan dit bericht de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen er geen
rechten aan worden ontleend. Zie ook de AMC Disclaimer:
www.amc.nl/disclaimer
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