
 

Klinisch fysisch medewerker Radiotherapie 
 
 
De afdeling/ Het specialisme 
Isala is een van de grootste topklinische ziekenhuizen van Nederland. De afdeling Radiotherapie maakt deel 
uit van Isala Oncologisch Centrum. Dit samenwerkingsverband tussen alle specialismen in de zorg voor de 
oncologische patiënt is een speerpunt van Isala. 
 
De afdeling Radiotherapie vervult een regiofunctie voor meer dan 650.000 inwoners. Jaarlijks worden ruim 
2500 nieuwe patiënten behandeld. Nagenoeg alle behandelingen worden uitgevoerd met state-of-the-art 
technieken en apparatuur. Zo hebben we in 2021 een Gamma Knife in gebruik genomen.   
 
De afdeling Radiotherapie bestaat uit een enthousiast multidisciplinair team van onder andere 10 
radiotherapeuten, 45 MBB’ers, 5 klinisch fysici, 6 klinisch fysisch medewerkers en een secretariaat. 
Binnen deze groep hechten we veel waarde aan continu verbeteren, laagdrempelig contact, het geven en 
ontvangen van feedback maar bovenal plezier in het werk. 
 
In verband met aankomende projecten (waaronder het vervangen van lineaire versnellers) zijn we op zoek 
naar een klinisch fysisch medewerker. 
 
De functie 
Binnen de afdeling Klinische Fysica Radiotherapie zorgen we voor het goed functioneren van de (bestralings) 
apparatuur, software en ICT hardware. Daarbij verzorgen de klinisch fysisch medewerkers o.a. de metingen 
aan de bestralingstoestellen en borgen op die manier het veilig functioneren van de afdeling. Verder bestaat 
de functie uit het (eerste- en tweedelijns) preventief en correctief onderhoud aan de lineaire versnellers. 
Naast deze reguliere werkzaamheden is er veel ruimte om in projecten mee te werken aan (technische) 
verbeteringen op de afdeling. 
 
Het profiel 
Je hebt een hbo of universitaire bachelor in een technische richting (bij voorkeur elektrotechniek, technische 
informatica of technische natuurkunde). Je bent geïnteresseerd om technische kennis in te zetten om de 
veiligheid van behandelingen te borgen en te verbeteren. Daarbij werk je nauwgezet en ben je in staat om de 
hoofd- en bijzaken te onderscheiden. Je bent praktisch ingesteld en werkt met plezier in een 
multidisciplinaire omgeving aan klinische projecten. De functie vraagt enige flexibiliteit in werkuren. 
 
Als je geen ervaring hebt in het werkveld bieden we je een opleidings- en inwerkperiode aan waarin je, door 
middel van cursussen, projecten en het meewerken in de praktijk, de benodigde ervaring opdoet. 
 
Het aanbod 
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de Cao Ziekenhuizen op basis van een jaarcontract met de intentie 
deze om te zetten naar onbepaalde tijd. De functie is ingedeeld in FWG 55 met een huidig maximum salaris 
van €.4.227,00 bruto per maand. 
 
Meer informatie 
Mocht je naar aanleiding van deze vacature meer willen weten, neem dan contact op met dr. ir. R. 
Westendorp (klinisch fysicus; r.westendorp@isala.nl; t (038) 424 82 94. 
 
Ben je geïnteresseerd in de vacature? Dan nodigen we je uit te solliciteren voor woensdag 8 december 2021. 
 
De gesprekken staan gepland voor dinsdag 14 december 2021. 
 
Solliciteren kan via https://isalawerkt.nl/vacature/84781/klinisch-fysisch-medewerker-radiotherapie. 
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