
In het kort 

vacaturenummer : D.19.VC.MP.21 

sluitingsdatum : tot en met 2 juni 2019 

 

Versnellertechnicus, Leiden  

 

De functie 

Wij hebben een innovatieve, interessante vacature en zijn daarvoor op zoek naar een versnellertechnicus. Je 

maakt deel uit van de fysica groep van de afdeling Radiotherapie van het Leids Universitair Medisch Centrum 

(LUMC) en het Reinier de Graaf Ziekenhuis (RdG) in Delft.  

 

Als versnellertechnicus ben je verantwoordelijk voor de technische kwaliteits- en veiligheidscontroles, onderhoud 

en reparatie van lineaire versnellers, CT-simulatoren en andere apparatuur op de afdeling. Je werkzaamheden 

omvatten een breed scala aan technieken, waaronder hoogfrequent, hoogspanning, elektronica, mechanica, 

vacuüm, koeltechniek en IT. Als onderdeel van een multidisciplinair team draag je bij aan de effectieve en veilige 

behandeling van onze patiënten. Om de continuïteit van de patiëntenbehandeling te kunnen waarborgen zal je je 

werkzaamheden soms onder tijdsdruk uitvoeren. 

 

Werken bij het LUMC  

In het Leids Universitair Medisch Centrum werken we continu aan het verbeteren van de patiëntenzorg. Wij 

investeren in baanbrekend, internationaal onderzoek en werken met de nieuwste apparatuur. Samen met onze 

artsen, gespecialiseerde zorgverleners, docenten, wetenschappelijke onderzoekers en ons ondersteunend 

personeel streven wij naar de hoogste kwaliteit op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en internationaal 

onderzoek. En hier hebben wij jou bij nodig! 

 

De afdelingen Radiotherapie van het LUMC en het RdG vormen één geïntegreerde afdeling. Op deze afdeling 

behandelen we per jaar circa 3500 oncologische patiënten door middel van bestraling. Voor deze patiënten is het 

goed functioneren van onze bestralingsapparatuur letterlijk van levensbelang. De fysicagroep draagt zorg voor  

alle klinisch-fysische en technische aspecten van de radiotherapie en is zowel verantwoordelijk voor het goed 

functioneren van alle (bestralings) apparatuur alsook voor de ICT op de afdeling.  

 

Het profiel 

Je bent een enthousiaste, toegewijde kandidaat die:  

• een opleiding in de techniek heeft afgerond op minimaal hbo-niveau; 

• bij voorkeur ervaring heeft met radiotherapie; 

• communicatief vaardig is; 

• zowel zelfstandig als in een team kan werken; 

• beschikt over probleemoplossend vermogen; 

• bereid is soms buiten de gebruikelijke uren te werken. 

 



Het aanbod 

Je werkt in een dienstverband van 36 uur per week. Je wordt aangesteld voor de duur van een jaar, met uitzicht 

op een vast dienstverband. Het salaris is afhankelijk van je opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 3.969,- 

bruto per maand bij een fulltime dienstverband (schaal 9, cao UMC).   

 

Meer informatie 

De uitgebreide vacaturetekst kun je vinden op www.werkenbijhetlumc.nl. Daarnaast kun je contact opnemen met 

de heer dr. S. Gobets, klinisch fysicus, coördinator groep versnellertechnici, afdeling Radiotherapie LUMC-RdG, 

telefoon 071 529 88 94, e-mail s.gobets@lumc.nl. 

 

Solliciteren 

Wil je solliciteren, vul dan uiterlijk 2 juni 2019 ons sollicitatieformulier in. Je kunt ook direct solliciteren via 

www.werkenbijhetlumc.nl.  
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