
  

    

 

 

In het kort 

vacaturenummer : B.18.PV.JH.21 

sluitingsdatum : uiterlijk 25 maart 2018  

 

 

Klinisch Fysicus (Radiologie en Nucleaire Geneeskunde) 

en Plaatsvervangend Hoofd m/v  

 

 

De functie 

Komt u onze sectie Klinische Fysica Radiologie ondersteunen op het gebied van nucleaire geneeskunde? Wij 

zijn op zoek naar een klinisch fysicus (radiologie- en) nucleaire geneeskunde met leidinggevende 

ambities. Bij voorkeur heeft u leidinggevende ervaring. U wordt binnen de sectie Nucleaire Geneeskunde 

ingezet om klinisch fysische ondersteuning te bieden aan de reguliere patiëntenzorg. Uw werkzaamheden 

betreffen met name SPECT, radionuclide therapie, stralingsbescherming van personeel en patiënt en toepassing 

van radionucliden in de OK’s. U draagt als lid van het opleidingsteam bij aan de opleiding Klinische Fysica. Er 

zijn mogelijkheden om te participeren in wetenschappelijk onderzoek. 

 

Het profiel 

U  bent een inspirerende collega die: 

• klinisch fysicus nucleaire geneeskunde en radiologie is of algemeen klinisch fysicus die voldoet aan het 

profiel; 

• ambities heeft om leiding te geven en bij voorkeur ervaring heeft als leidinggevende; 

• voldoende kennis en vaardigheden heeft om de patiëntenzorg van de organisatie te ondersteunen en mede 

vorm te geven aan de personele en organisatorische transitie.  

 

Het aanbod 

U werkt in een dienstverband van 36 uur per week. Bent u een nieuwe medewerker, dan krijgt u in eerste 

instantie een aanstelling voor standaard één jaar, met uitzicht op een vast dienstverband. Het salaris is 

afhankelijk van uw opleiding en ervaring, en bedraagt maximaal € 6.665,- bruto per maand bij een fulltime 

dienstverband (schaal 14, CAO UMC).  

 

 

 

 



 

Werken bij het LUMC  

Het LUMC is een centrum van medische vernieuwing, dat de patiëntenzorg wil verbeteren door internationaal 

vooraanstaand onderzoek. We werken daarbij patiëntveilig en gastvrij. Om dit te realiseren zijn artsen, 

gespecialiseerde zorgverleners, ondersteunend personeel en wetenschappelijke onderzoekers nodig.  

De sectie Klinische Fysica Radiologie en Nucleaire Geneeskunde is onderdeel van de afdeling Radiologie en is 

verantwoordelijk voor de medisch beeldvormende (rand)apparatuur in de patiëntenzorg. De sectie verricht ook 

wetenschappelijk onderzoek, biedt de opleiding Klinische Fysica en verzorgt onderwijs. Aandachtspunten binnen 

de sectie zijn onder andere PET-CT, kwantitatieve analyses van SPECT onderzoek en radionuclidentherapieën.  

 

Meer informatie 

De uitgebreide vacaturetekst kunt u vinden op www.lumc.nl/vacatures. Daarnaast kunt u contact opnemen met 

de heer K. Geleijns, klinisch fysicus, Radiologie, telefoon 071 526 20 49. U kunt ook contact opnemen met de 

heer F. van Velden, klinisch fysicus, Radiologie, telefoon 071 526  57 26.  

 

Solliciteren 

Wilt u solliciteren, vul dan uiterlijk 25 maart 2018 ons sollicitatieformulier in. U kunt ook direct solliciteren via 

www.lumc.nl/vacatures. 

 

 

http://www.lumc.nl/vacatures
http://bit.ly/2HFSPIf
http://www.lumc.nl/vacatures

