
 
 

Vacature Klinisch Fysicus AKF of RNG (36 uur)  

Uw functie binnen onze afdeling 
De afdeling Klinische Fysica en Instrumentatie Algemeen (KFI-A) van het AVL is op zoek 
naar een geregistreerd klinisch fysicus met werkterrein AKF of RNG. We zoeken een collega 
die pragmatisch, ondernemend en creatief is en zich thuis voelt in een gespecialiseerd 
oncologisch ziekenhuis. Omdat de oncologie constant in beweging is en de ontwikkelingen 
elkaar snel opvolgen is het AVL een dynamische en door de bijzondere patiënten populatie 
ook inspirerende werkomgeving. De lijnen met management en medici in het AVL zijn kort en 
informeel.  
 
Als klinisch fysicus van onze afdeling ben je intensief betrokken bij onderzoek. De afdeling 
KFI-A werkt hierbij nauw samen met verschillende onderzoeksgroepen bij de ontwikkeling en 
klinische implementatie van nieuwe technieken, o.a. in de diagnostische beeldvorming en 
voor beeldgeleide interventies en navigatie op de OK. 
 
Daarnaast vervullen wij een trekkende rol bij aanschaftrajecten en adviseren wij bij de 
ontwerpfase en verbouwing van verschillende afdelingen. Zo staat er de komende jaren een 
ingrijpende verbouwing van de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde gepland waar 
o.a. een centrum voor interventiediagnostiek gerealiseerd gaat worden en staat er een 
uitgebreide renovatie van het OK complex op het programma.  
 
De afdeling KFI-A bestaat uit drie klinisch fysici waaronder het hoofd van de afdeling (1 AKF, 
1 RNG, 1 vacature), een MRI fysicus en de instrumentele dienst (1 Teamleider plus 8 fte). Er 
bestaat een nauwe samenwerking met o.a. de afdeling informatisering en met de klinisch 
fysici van de afdeling Radiotherapie. 
 
Vanwege de pensionering van 1 van de huidige klinisch fysici zoeken wij per direct een 
nieuwe collega die: 
 

 actief participeert in het optimaliseren van de patiëntenzorg, 

 het een uitdaging vindt om te participeren in klinische innovatie en onderzoek, 

 de balans weet te bewaken tussen patiëntveiligheid en de behoefte tot innovatie. 

Uw profiel 
 

 U heeft een afgeronde opleiding Klinische Fysica (AKF of RNG) met bij voorkeur 
enkele jaren werkervaring als klinisch fysicus. 

 U bent bij voorkeur een gepromoveerd (experimenteel) fysicus. 

 U heeft affiniteit met het ondersteunen en opzetten van onderzoek. 

 U heeft affiniteit met het implementeren van regelgeving. 

 U bent een generalist en teamplayer. 

 U beschikt over goede contactuele eigenschappen. 

 U heeft relativeringsvermogen en verantwoordelijkheidsbesef. 



 
 

 
Uw ontwikkelingsmogelijkheden en arbeidsvoorwaarden  

Met de innovatie en groei die we de komende jaren als organisatie gaan doormaken, staan 
ook uw ontwikkeling en groei centraal. Vanzelfsprekend staan wij open voor initiatieven die 
uw ontwikkeling en die van onze afdeling ondersteunen. Wij bieden een jaarcontract met 
uitzicht op een vast dienstverband. De functie is ingedeeld in overeenstemming met FWG 
functiegroep 75 conform de CAO-Ziekenhuizen inclusief vakantietoeslag en 
eindejaarsuitkering. 
 
Spreekt de uitdaging u aan en herkent u zich in onderstaande voorwaarden, dan nodigen we 
u graag uit voor een kennismaking. 
 
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Michiel Sinaasappel, 
T 020-5121519 of Erik-Jan Rijkhorst (020-5121794). 
 
U kunt direct solliciteren op deze vacature door op deze link te klikken. 
 
Deze vacature staat open tot en met zondag 29 april 2018. 
 
 

https://www.connexys.nl/avlpublic/run/register$.startup?z_f_taal=1&z_kan_advertentie_id=26243

