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Het ETZ is een topklinisch ziekenhuis en traumacentrum. Met drie locaties in Tilburg en Waalwijk is ETZ hét ziekenhuis 

voor alle inwoners van de regio Midden-Brabant, maar ook (ver) daarbuiten. Wij gaan in gesprek met patiënten over 

wat zij voelen, denken en vinden. ‘Oog voor jou’ noemen we dat.  Zo helpen we patiënten om samen met hun 

specialist de best passende behandeling te kiezen. Op deze wijze leveren wij, zowel medewerkers met direct 

patiëntencontact als medewerkers die ondersteunende diensten verlenen, onze patiënten zorg die Buitengewoon is.  

 
De afdeling Klinische Fysica heeft per direct een vacature voor een 

BIOMEDISCH TECHNOLOOG 

Voor 24 uren per week 

JOUW UITDAGING 

Als Biomedisch Technoloog voer je werkzaamheden uit met betrekking tot het: 

 Ondersteunen van klinisch fysici bij diverse werkzaamheden 

 Uitvoeren van of ondersteunen bij kwaliteitscontrole van medische apparatuur. Specifieke betrokkenheid bij 

de kwaliteitscontrole van röntgentoestellen. Dosimetrie maakt hier deel van uit 

 Nauwe betrokkenheid bij de analyse van technologie-gerelateerde MIP-meldingen en het voorstellen en 

implementeren van verbeteracties in samenwerking met de zorgafdelingen 

 Deelname aan multidisciplinaire aankoopteams voor medische apparatuur 

 In samenwerking opzetten van scholing t.b.v. optimale en veilige toepassing van diagnostische en 

therapeutische apparatuur/hulpmiddelen 

 Coördineren en/of ondersteunen bij interne/externe visitaties (inspectie, audits, etc.) 

 Onderhouden van nauwe contacten met zorgafdelingen en ondersteunende afdelingen 

Naast de genoemde werkzaamheden kan ook betrokkenheid worden gevraagd bij beleidsvraagstukken binnen de 

afdeling Klinisch Fysica, bijvoorbeeld het Convenant ‘Veilige toepassing Medische Technologie’. 

JOUW WERKOMGEVING 

De afdeling Klinische Fysica is één van de Zorgeenheden en bestaat uit vier klinisch fysici, een AIOS, een biomedisch 

technoloog en een beleidsadviseur. Klinische Fysica heeft een belangrijke taak op het gebied van een veilige en 

optimale toepassing van medische technologie. De afdeling werkt daarbij samen met een groot aantal andere 

disciplines. De functie valt hiërarchisch onder het Organisatorisch Hoofd van de afdeling waarbij er functioneel leiding 

is van een klinisch fysicus. 

JOUW PROFIEL 

 Een afgeronde opleiding Biomedische Technologie of (Technische) Natuurkunde op academisch niveau of een 

daarmee vergelijkbare opleiding 

 Interesse in het werken in de gezondheidszorg. Ervaring met werken in een ziekenhuis is een pre 

 Een gemotiveerde en krachtige wijze van optreden 

 Uitstekende sociale- en communicatieve vaardigheden 

 Een patiëntenzorg gerichte, integere en kwaliteitsgerichte werkhouding 

 Enthousiaste en initiatiefrijke houding 
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ONS AANBOD 

 Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van één jaar met intentie tot een aanstelling voor 

onbepaalde tijd 

 Een dynamische werkomgeving en een prettige werksfeer 

 Deze functie valt onder de generieke functie beleidsadviseur C 

 Wij bieden ruime gelegenheid tot extra (bij)scholing, verdieping en verbreding. Werken bij ETZ betekent 

werken in een omgeving waar ontwikkeling en vitaliteit worden gestimuleerd 

 Salaris volgens een functie-indeling in FWG 60. Het bruto maandsalaris voor deze functie bedraagt, afhankelijk 

van opleiding en ervaring, maximaal € 4.303,- bij een volledige werkweek van 36 uur 

 Veel aantrekkelijke extra arbeidsvoorwaarden, zoals een vaste eindejaarsuitkering van 8,33%, vakantietoeslag, 

collectiviteitskorting op verschillende verzekeringen, tegemoetkoming reiskosten, meerkeuzesysteem 

arbeidsvoorwaarden met o.a. uitgebreid fietsenplan en eigen kinderdagverblijf (op ETZ TweeSteden) 

 

INFORMATIE EN SOLLICITATIE 

Neem voor meer informatie contact op met de heer J. Creusen, klinisch fysicus, medisch manager, tel. (013) 465 5829 

of de heer D. van de Lugt, organisatorisch hoofd Klinische Fysica, tel. 06 14062160. Cv en motivatiebrief kunnen, onder 

vermelding van vacaturenummer jv/2016.239 vóór 24 januari 2017 worden verstuurd aan mevrouw J. Vermeer, 

medewerker Personeelsadministratie, via het online sollicitatieformulier op www.etz.nl/vacatures. 

 

http://www.etz.nl/vacatures

