
Gezondheid is voor ieder mens één van de belangrijkste elementen voor een gelukkig leven. ZGT 

draagt bij aan de gezondheid van mensen in de vorm van preventie, diagnostiek, behandeling en 

verpleging. ZGT werkt aan continue verbetering en innovatie van zorg en biedt zijn deskundige 

medewerkers een stimulerende werkomgeving waar professionaliteit, samenwerking, opleiding en 

wetenschappelijk onderzoek centraal staan. Je vindt ons gastvrije, NIAZ-geaccrediteerde, 

ziekenhuis in Almelo en Hengelo. ZGT is gecertificeerd als Top Employer Cure & Care Nederland 

2018. 

Voor de vakgroep klinische fysica ZGT zijn wij op zoek naar een 

Klinisch fysicus (0,89 fte), MS18-AH011 

De vakgroep klinische fysica is onderdeel van de afdelingen zorgtechnologie en informatie en 
organisatie, die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van de medisch 
technologische infrastructuur in het ziekenhuis en nauwe contacten hebben met medische, 
paramedische en verpleegkundige disciplines. Er zijn binnen ZGT drie klinisch fysici werkzaam. ZGT 
beschikt over de A-erkenning voor de opleiding tot klinisch fysicus, die binnen het opleidingscluster 

Noord-Oost samen met MST, Isala en het UMCG wordt vormgegeven. 
 
De 29 medewerkers van de afdeling zorgtechnologie, gepositioneerd binnen het facilitair bedrijf, en 
de leden van de vakgroep klinische fysica hebben de afgelopen jaren gebouwd aan een afdeling en 

vakgroep waar hard wordt gewerkt in een prettige open sfeer en waar kwaliteit wordt 
gewaarborgd. ZGT beschikt over een gecertificeerd kwaliteitsbeleid voor de gehele medische 
technologie. 

De klinisch fysici zijn via een zgn. orgaan dienstverband aangesloten bij de coöperatie medisch 
specialisten ZGT. 
Klinisch Fysici van ZGT en Medisch Spectrum Twente (MST) te Enschede werken in toenemende 
mate samen. De vakgroep onderhoudt verder een goede relatie met onder meer Universiteit 
Twente en Saxion Hogeschool en is betrokken bij diverse vormen van onderwijs.  
 

Uw werkzaamheden binnen de afdeling Zorgtechnologie richten zich onder andere op de volgende 
kennisgebieden:  

 Het ontwikkelen van scholingen op het gebied van medische technologie; 
 Het verder ontwikkelen van medisch technisch kwaliteitsbeleid;  

 Beeldvormende technieken en modaliteiten;  
 Stralingsveiligheid en dosimetrie; 
 Validatie medische software; 

 Het begeleiden van complexe investeringstrajecten; 
 Elektrische veiligheid en medische ruimten. 

 
 
Wij zoeken 
 
Door het uitbreiden van werkzaamheden van de vakgroep op o.a. klinische informatica en integraal 

risicomanagement ontstaat ruimte voor een extra klinisch fysicus. 
U bent een ervaren en ondernemend klinisch fysicus die graag in een team werkt en het vak op 
enthousiaste en overtuigende wijze weet uit te dragen. U hebt aantoonbare belangstelling en 
ervaring in beeldvormende technieken en kennis over validatie van medische software. U beschikt 

over goede communicatieve vaardigheden, bent flexibel, veelzijdig, punctueel en kritisch ingesteld, 
zowel individueel als in teamverband inzetbaar en hebt het vermogen om zelfstandig inhoud en 
sturing te geven aan projecten. U hebt aandacht voor ziekenhuisbrede ontwikkelingen. 

Belangstelling voor en ervaring met opleiden is een pré. Deelname aan staf- en 
ziekenhuiscommissies is vanzelfsprekend. 
 

 
 



Wij bieden 
 

 Een ambitieuze, prettige en goed georganiseerde vakgroep.  

 Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 

 Uw salaris is ingedeeld in functiegroep 80 en bedraagt minimaal € 5,850,- (FWG 80-0) en 
maximaal € 9.074,- (FWG 80-17). bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband. 

 De CAO Ziekenhuizen is van toepassing. 

 

 
Informatie en sollicitatie 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michaël Lansbergen, Sanne Vaartjes of 

Marjolein Hilgerink (klinisch fysici), telefoonnummer (088) 708 5988 (secretariaat). Op www.zgt.nl 
vindt u meer informatie over ZGT. 
 
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u tot uiterlijk 22 juni a.s. richten aan Anacleta Wilthuis, P&O 
adviseur, via email pipenzo@zgt.nl, onder vermelding van vacaturenummer MS18-Ah011. 
 

De sollicitatiegesprekken met de vakgroep vinden plaats in week 26 en week 27 en met de 
sollicitatiecommissie op dinsdag 10 juli vanaf 17.00 uur. 
 

http://www.zgt.nl/
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