
Klinisch fysicus (36 uur) 
 
Het Franciscus Gasthuis & Vlietland is een krachtige ziekenhuisorganisatie met zes locaties, 
4.200 medewerkers en driehonderd specialisten. Wij bieden top zorg dicht bij huis aan 
400.000 inwoners in de Regio Rotterdam-Rijnmond. Dit wordt bevestigd door de topklinische 
status (STZ) van ons ziekenhuis en de verschillende keurmerken. 

Het Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft een uitstekende uitgangspositie: Stevig verankerd 
in de samenleving, kwaliteit hoog in het vaandel en gemotiveerde, betrokken collega’s. Vol 
enthousiasme en inzet wordt er samen met de medisch specialisten, managers en 
adviesorganen gewerkt, waarbij patiëntgerichtheid,  

Momenteel is binnen Franciscus Gasthuis & Vlietland een klinisch fysicus werkzaam die met 
name de Beeldvormende Technieken en Kernenergiewet onder zich heeft. De klinisch fysicus 
voert duaal management met de manager van de afdeling Informatie, Communicatie en 
Medische Technologie (ICMT). De uitbreiding van werkzaamheden is het gevolg van een 
toename aan de ziekenhuisbrede inzet van medische apparatuur en verder aanscherpen van 
beleid en regelgeving. 

De functie 

Als algemeen klinisch fysicus ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid en 
doelmatige inzet van medische apparatuur op onder andere de OK, IC, SEH en Kinderafdeling. 
Je hebt een dynamische baan waarbij je locatie overstijgend werkt. Als klinisch fysicus geef je 
advies bij investeringen, bouwplannen en ingebruikname en help je mee bij het 
standaardiseren en harmoniseren van (bestaande) technieken. Hiernaast neem je, organisatie 
breed, deel aan verschillende projecten op het gebied van kwaliteit, veiligheid en innovatie. 

Wij vragen 

Een ambitieuze en (bijna) geregistreerd algemeen klinisch fysicus met academisch werk/denk 
niveau. Je hebt bij voorkeur enkele jaren vakinhoudelijke ervaring als klinisch fysicus in een 
algemeen ziekenhuis. Je kunt goed in een team werken, maar bent zeker ook in staat om 
zelfstandig activiteiten uit te voeren, te rapporteren en de bijbehorende documentatie te 
maken en te onderhouden. Je gaat uitdagingen niet uit de weg en wilt als klinische fysicus 
algemeen bijdrage aan het zo veilig en optimaal inzetten van medische technologie in het 
zorgproces. Ook heb je affiniteit met het bewaken en implementeren van nieuwe wet- en 
regelgeving. Je kunt goed samenwerken met directe collega’s, leveranciers en andere partijen 
in de organisatie en functioneert hierin als bruggenbouwer. (Schriftelijke) communicatie gaat 
je goed af, je komt afspraken na en signaleert tijdig. Je bent klantgericht, integer, zelfstandig, 
stressbestendig en analytisch. 

Wij bieden 

Wij begrijpen dat niet alleen onze patiënten, maar ook onze collega’s het beste verdienen. Je 
arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Ziekenhuizen en inschaling in FWG 75 (max. € 
7.669,-). Een benoemingsadviescommissie van de medische staf is onderdeel van de 
selectieprocedure. Een ontwikkelassessment maakt onderdeel uit van de procedure. Tevens 
zal men lid worden van de Vereniging Medische Staf.  



Wij bieden je: 

 een baan in een top(klinisch) ziekenhuis met veel ruimte voor opleiden, ontwikkelen, 
onderzoek en innovatie; 

 een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar, met uitzicht op een vast 
dienstverband; 

 parkeren tegen een gereduceerd tarief van €1,- per werkdag; 
 een aantrekkelijke fiscale regeling reiskosten; 
 kinderdagopvang ‘Fransje Plukkebol’ voor personeel, gelegen naast Franciscus 

Gasthuis; 
 een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden met o.a. sportmogelijkheden en een 

fietsregeling. 

En wist je dat: 

 onze ziekenhuislocaties heel goed bereikbaar zijn? Zowel met het OV als met de auto? 
 wij jouw duurzame inzetbaarheid heel belangrijk vinden? We geven daarom 

stoelmassages, organiseren gezondheidsdagen en bieden loopbaangesprekken. 
 de cultuur binnen ons ziekenhuis gericht is op mens en innovatie? En dat wij ook snel 

schakelen en korte lijnen heel belangrijk vinden? 

Meer informatie & solliciteren 

Wil je meer informatie over de functie? Neem dan gerust contact op met Jurgen Mourik, 
klinisch fysicus Radiologie en Nucleaire Geneeskunde, telefoonnummer 010-4617209. Meer 
informatie over ons ziekenhuis vind je hier. 

De sluitingsdatum voor deze vacature is 6 juli 2018. 

Solliciteert je liever direct? Via de link  
https://www.franciscus.nl/werkenbijfranciscus/vacature/klinisch-fysicus ontvangen we 
graag je cv en motivatiebrief. 
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