
Wat ga je doen 
Op de afdeling radiotherapie van het Amsterdam UMC is per 1 januari 2020 een positie 
beschikbaar voor een klinisch fysicus radiotherapie in opleiding. Tijdens je opleiding komen alle 
aspecten van de functie klinisch fysicus radiotherapie aan bod. De opleiding vindt plaats binnen 
het opleidingscluster Noord-Holland, een samenwerkingsverband van opleidingsinstellingen 
waarbinnen alle subspecialisaties van de klinische fysica vertegenwoordigd zijn. De opleiding 
duurt 4 jaar en is gestructureerd conform de opleidingseisen van de Stichting Opleiding Klinisch 
Fysicus, www.stichtingokf.nl. Je formele aanstelling is op locatie AMC, maar de opleiding vindt 
zowel op locatie VUmc als AMC plaats. Daarnaast ga je voor een perifere stage voor een half 
jaar naar ofwel de Radiotherapiegroep, locatie Deventer, of naar Noordwest Ziekenhuisgroep te 
Alkmaar. Ook ga je korte stages lopen in andere opleidingsinstellingen binnen het cluster om 
projecten uit te voeren binnen de andere subspecialisaties van de klinische fysica. 

Het betreft een functie voor 32 – 36 uur per week. 

Wat we van je verwachten 
Je hebt een Master diploma natuurkunde of technische natuurkunde of een gelijkwaardige, door 
de Stichting OKF goedgekeurde vooropleiding. Uit je brief, CV en aangehechte 
diploma’s/certificaten moet duidelijk blijken dat je voldoet aan de eisen aan de vooropleiding 
zoals beschreven op de website van de Stichting 
OKF: http://www.stichtingokf.nl/index.php/opleiding-volgen. Een buitenlands Master diploma moet 
door Nuffic (www.nuffic.nl) zijn erkend als gelijkwaardig aan één van de goedgekeurde 
Nederlandse vooropleidingen. Voeg de Nuffic erkenning toe indien van toepassing. 
Je bent enthousiast en collegiaal. Je hebt aantoonbare wetenschappelijke interesse en bij 
voorkeur ook een promotie onderzoek afgerond. Daarnaast kun je aannemelijk maken dat je 
goed kunt functioneren in een multidisciplinaire klinische omgeving. 

Waar ga je werken 
De afdeling radiotherapie van het Amsterdam UMC is een toonaangevende afdeling in het 
behandelen van patiënten met oncologische aandoeningen en research naar nieuwe 
behandeltechnieken. Belangrijke speerpunten zijn beeldgestuurde adaptieve radiotherapie, 
brachytherapie en hyperthermie. De komende jaren staan in het teken van een overgang naar 
een volledig online adaptieve workflow voor het grootste deel van de patiënten. 
De afdelingen radiotherapie van het AMC en het VUmc zijn recent organisatorisch gefuseerd. Je 
maakt onderdeel uit van de groep Klinische Fysica, die naast 13 klinisch fysici bestaat uit 4 
klinisch fysici in opleiding, klinisch fysisch medewerkers, versnellertechnici, ICT’ers, en 
wetenschappelijk onderzoekers. Daarnaast werk je nauw samen met radiotherapeuten, AIOS en 
laboranten. 

Wat we je bieden 



Wij bieden je ruime gelegenheid tot ontplooiing, verdieping en verbreding, extra scholing en een 
plek om te groeien! Werken bij Amsterdam UMC, locatie AMC, betekent werken in een 
inspirerende en professionele omgeving waar ontwikkeling, in alle opzichten, wordt gestimuleerd. 

• Het salaris bedraagt maximaal € 5.226,- bruto per maand op basis van 36 uur (schaal 11 CAO 
UMC) 

• Het salaris is exclusief eventuele toeslagen voor onregelmatige diensten, vakantiegeld (8%) 
en een eindejaarsuitkering (8,3%). 

• Een opleiding van 4 jaar. 
• Naast uitstekende bereikbaarheid met het OV, heeft locatie AMC ook meer dan voldoende 

parkeerplaatsen voor medewerkers. 
• Pensioen wordt opgebouwd bij het ABP. AMC draagt een groot deel van de premie bij (70%). 
• Wij hebben een zeer actieve personeelsvereniging en organiseren verschillende (sportieve) 

activiteiten en evenementen door het jaar heen. 

Kijk voor een overzicht van al onze andere arbeidsvoorwaarden op 
https://werkenbijamc.nl/arbeidsvoorwaarden/. 

Laten we kennis maken 
LET OP: In verband met de bestuurlijke fusie tussen AMC en VUmc, geld voor deze vacature dat 
medewerkers van AMC én VUmc plaatsnemen in de selectiecommissie. Door jouw sollicitatie te 
versturen, ga je er mee akkoord dat jouw CV en Motivatiebrief door AMC ook gedeeld worden 
met (de bij de behandeling van deze vacature betrokken medewerken van) VUmc en zij dus 
inzage hebben in de door jou gestuurde persoonsgegevens. 
Wil je direct solliciteren? Gebruik dan de knop ‘solliciteren’ op deze pagina.  
Wil je eerst meer informatie? Dat kan altijd. Wij maken hier graag tijd voor! Neem dan gerust 
contact op met Jorrit Visser (Klinisch fysicus), via 020 – 
56 22594 of jorrit.visser@amsterdamumc.nl. 

Wij zien uit naar onze kennismaking! 

 


