
 

Klinisch Fysicus 

Van investeringsplanning, goedkeuring bij aanschaf, gebruiksondersteuning, onderhoud, tot 
afkeuring en afvoer; binnen de afdeling IDKF werken 15 technici en 2 klinisch fysici nauw samen om 
de kwaliteit en veiligheid van de medische technologie in het HagaZiekenhuis te borgen.  
Wegens het vertrek van een collega zoeken wij per 1 september een klinisch fysicus om ons team te 
versterken.  
 
Functieomschrijving 

Als Klinisch Fysicus ben je betrokken bij alle aspecten van medische technologie, waarbij je oog hebt 
voor de kwaliteit en de veiligheid van patiënt en medewerker. 
Belangrijke onderdelen uit het takenpakket zijn: 

 Fysische ondersteuning van beeldvormende afdelingen, zoals radiologie en nucleaire 
geneeskunde, inclusief ondersteuning bij bouwtrajecten 

 Inbreng bij de investeringsplanning, en introductie van nieuwe technologie in de zorg 

 Kwaliteitsmanagement bij aanschaf, gebruik, beheer en vervanging van medische apparatuur 

 Patiëntveiligheid en risicoanalyse 

 Klinische ICT 

 Beleid voor stralingshygiëne 

 Bijdragen aan onderwijs en wetenschappelijk onderzoek binnen het HagaZiekenhuis 
 
De precieze taakverdeling tussen de twee klinisch fysici wordt in onderling overleg bepaald, mede 
afhankelijk van expertise en interesses. 
 

 
 
 
Jouw nieuwe werkomgeving 
Het HagaZiekenhuis is een groot STZ ziekenhuis, en volop in beweging, ook op het gebied van 
innovatie. Zo willen wij onze patiënten de best mogelijke zorg bieden. 
 
 

 

 

Profiel  



 

 Je bent geregistreerd bij de stichting OKF als klinisch fysicus AKF of RNG, of bent in de 

eindperiode van de opleiding. 

 Je hebt bij voorkeur ervaring met klinisch wetenschappelijk onderzoek. 

 Uiteraard kun je zelfstandig en projectmatig werken en beschik je over goede 

communicatieve vaardigheden. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

 De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Ziekenhuizen. Op basis van ervaring word je 

ingeschaald in FWG  75, met een salaris van €4.994,- tot €7.669,– bruto per maand bij een 

fulltime dienstverband (36 uur). Tevens ben je lid van de medische staf.  

 Het betreft een aanstelling voor 30 – 36 uur per week.  

 Je ontvangt 8,33% vakantietoeslag, 8,33% eindejaarsuitkering en je bouwt een goed 

pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn.  

 Ben je sportief? Bij HagaFit kun je voor maar € 8,- netto per maand onbeperkt sporten in 

onze eigen sport- en fitnesszaal in het ziekenhuis.  

 Het HagaZiekenhuis is zowel met de auto als met het OV goed te bereiken: het bus- en 

tramstation Leyenburg ligt op 100 meter afstand.  

 Ook kun je een (elektrische) fiets aanschaffen met fiscaal voordeel. 

Meer informatie?  

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem gerust contact op met: 

 Esther van Velthoven (klinisch fysicus) via (070) 210 2763 / 06-22577663 of Birgit Tonnisen 
(unithoofd) via 06 300 50 526. 

 Team recruitment via (070) 210 4500. 
 

Direct solliciteren mag natuurlijk ook! 

Graag ontvangen we in ieder geval je CV en motivatiebrief. Wil je meer documenten of links 

toevoegen? Dat mag natuurlijk ook. 

Deze vacature staat open totdat wij de beste kandidaat hebben gevonden.  

 

Team recruitment van het HagaZiekenhuis werkt zonder tussenkomst of hulp van werving- en 

selectiebureaus.  

https://www.werkenbijhaga.nl/arbeidsvoorwaarden/
https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/cao-kenniscentrum/cao/cao-ziekenhuizen-2014-2016
https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/cao-kenniscentrum/cao/salarisschalen-en-andere-getallen/7.1-salarisschalen/7.1-salarisschalen
https://www.pfzw.nl/Paginas/Default.aspx
https://www.photonwebservices.nl/360/sport/index.html
https://www.google.nl/maps/dir/%27%27/@52.0567611,4.254886,15z/data=%214m8%214m7%211m0%211m5%211m1%211s0x47c5b11666042a6d:0x1a2f212c6c670fdf%212m2%211d4.2636408%212d52.0567614
http://9292.nl/?naar=den-haag_els-borst-eilersplein-275
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFpda_4LTcAhWI_KQKHTGGDz8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fandroidworld.nl%2Fapps%2Fnieuw-whatsapp-icoontje%2F&psig=AOvVaw3tMaYdr-9n7U2F3Lj4lZ7c&ust=1532419193789528

