
  
 

Klinisch fysisch medewerker Radiotherapie 
 

Wat ga je doen? 
Als klinisch fysisch medewerker Radiotherapie zorg je voor het goed functioneren van de 

(bestralings) apparatuur, -software en ICT-hardware. Daarbij verzorg de je onder meer 

metingen aan de bestralingstoestellen en borgt op die manier een veilige 

bestralingsbehandeling van patiënten. Verder voer je (eerste- en tweedelijns) preventief en 

correctief onderhoud uit aan de lineaire versnellers. Naast deze reguliere werkzaamheden is er 

veel ruimte om in projecten te werken aan (technische) verbeteringen op de afdeling. 

Waar ga je werken? 
Isala is één van de grootste topklinische ziekenhuizen van Nederland. De afdeling 

Radiotherapie maakt deel uit van Isala Oncologisch Centrum. Dit samenwerkingsverband 

tussen alle oncologische specialismen is een speerpunt van Isala. De afdeling Radiotherapie 

vervult een regiofunctie voor meer dan 650.000 inwoners. Jaarlijks worden ruim 2800 nieuwe 

patiënten behandeld. De behandelingen worden uitgevoerd met state-of-the-art technieken 

en apparatuur. Vanaf 2024 worden onze lineaire versnellers vervangen door nieuwe systemen. 

Daarnaast zijn we ons concreet aan het oriënteren op een MRLinac. De afdeling Radiotherapie 

bestaat uit een enthousiast multidisciplinair team van radiotherapeuten, MBB’ers, klinisch 

fysici, klinisch fysisch medewerkers en secretariële collega’s. Binnen onze groep hechten we 

veel waarde aan continu verbeteren, laagdrempelig contact, het geven en ontvangen van 

feedback maar bovenal plezier in het werk. 

Wie ben je en wat breng je mee? 
• Je hebt een hbo of universitaire bachelor in een technische richting (bij voorkeur 

elektrotechniek, technische natuurkunde of technische informatica). 

• 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 proactief en praktisch ingesteld en werkt met plezier in een multidisciplinaire 

omgeving aan klinische projecten. 

• Je bent zelfstandig en functioneert ook in teamverband. 

• Je bent nieuwsgierig en levert graag een bijdrage aan kwaliteit en innovatieve 

ontwikkelingen op de afdeling. 

• Je vindt het leuk om je eigen vaardigheden te blijven ontwikkelen. 

• 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. 



  
 

Wat bieden wij? 
• Je gaat werken in een multidisciplinair team met leuke collega’s op een ambitieuze 

radiotherapieafdeling. 

• Je krijgt een contract voor onbepaalde tijd. Het aantal werkuren stellen we in overleg 

vast. Daarbij gaan we uit van een minimale beschikbaarheid van 28 uur per week. De 

functie vraagt soms enige flexibiliteit in werkuren.   

• De Cao Ziekenhuizen is van toepassing. De functie is ingedeeld in FWG 55 met een 

huidig maximumsalaris van € 4.391,00 bruto per maand bij een fulltime dienstverband 

(36 uur per week), afhankelijk van ervaring. 

• De pensioenregeling is aangesloten bij pensioenfonds Zorg en Welzijn. 

• Onze arbeidsvoorwaarden zijn goed: naast opleidingsmogelijkheden bieden we een 

13e maand en kan flexibel gebruik worden gemaakt van een werkkostenregeling 

waarmee je je voordeel kunt doen als je bijvoorbeeld een computer, een fiets of een 

sportabonnement wilt aanschaffen. 

• Ook hebben we een programma "Sterk & Fit" met een uitgebreid pakket aan 

trainingen en workshops om fit te blijven en met plezier je werk te doen. Isala beschikt 

over een actieve personeelsvereniging die verschillende activiteiten en evenementen 

organiseert. Met je Isala personeelspas kun je bij diverse ondernemers in de regio 

korting krijgen.   

• Woon je nog niet in de omgeving Zwolle? Dan is een nieuwe baan met daarbij een 

groenrijke woonomgeving een fijn perspectief voor de toekomst. 

Wil je meer weten? 
Mocht je naar aanleiding van deze vacature meer willen weten, neem dan contact op met 

dr. ir. Rik Westendorp, klinisch fysicus en leidinggevende klinisch fysisch medewerkers, email: 

r.westendorp@isala.nl,  telefoonnummer 088 624 82 94. 

Wil je graag meer weten over de functie? Kom dan gerust een keer een dagdeel meekijken op 

de afdeling en kennismaken met de teamleden. Neem hiervoor contact op met 

Rik Westendorp. 

Solliciteren kan tot en met 3 april 2023 via https://isalawerkt.nl/ . 

https://isalawerkt.nl/wij-zijn-isala/wonen-in-zwolle-meppel-of-omgeving/
mailto:r.westendorp@isala.nl
https://isalawerkt.nl/

	Klinisch fysisch medewerker Radiotherapie
	Wat ga je doen?
	Waar ga je werken?
	Wie ben je en wat breng je mee?
	Wat bieden wij?
	Wil je meer weten?


