
Senior Technicus – beheer radioactieve 

reststoffen 

Word jij de collega die waakt over de radioactieve 

reststoffen in de nieuwe setting? 

36 uur 

Salarisindicatie : 2688 tot 3604 euro 

Solliciteren 

Wat ga je doen 

Als senior technicus voor onze Centrale opslag voor Radioactief Afval (CRA) ben jij 
de spil voor de verwerking en logistiek van alle radioactieve reststoffen binnen VU en 
VUmc die worden aangeleverd door je collega’s binnen het ziekenhuis. Tevens ben 
je verantwoordelijk voor de veilige verwerking van radioactief restafval, en de 
kwaliteit, veiligheid en het juist gebruik van de apparatuur binnen de CRA. Het is een 
nieuwe functie binnen onze organisatie, daarom zijn er veel mogelijkheden om 
binnen de gegeven kaders zelf je werkzaamheden vorm te geven. 

Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het CRA, het 
stralingshygiënisch toezicht en de verzorging van de logistiek. 

Je werkzaamheden omvatten o.a.: 

• Beheer van het CRA-opslagsysteem en bijbehorende apparatuur. 
• Analyse van de radioactieve reststoffen d.m.v. diverse stralingsmetingen. 
• Aan de hand van metingen bepalen wat er met de reststof gebeurt. 
• Logistieke handelingen met de radioactieve reststoffen. 
• Voorbereiden, in samenwerking met de coördinerend stralingsdeskundige, van 

transporten naar afvalverwerkingsbedrijven. 
• Signaleren van onveilige situaties en daarop actie ondernemen. 

Heb jij een technische achtergrond, ervaring dan wel affiniteit met het werken met 
straling en werk je graag volgens protocol en werkvoorschriften? Dan is dit een 
mooie stap in jouw carriere om de kennis en kunde verder uit te breiden. 

Wat we van je verwachten 

Binnen een innovatieve organisatie help je mee een volledig draaiende centrale 
opslag voor radioactieve reststoffen te implementeren die je vervolgens zelfstandig 

https://www.werkenbijvumc.nl/apply/?vacancy_id=D99.2019.00297NH&post_id=25717


runt. 
Als senior technicus ben jij de spin in het web tussen verscheidene medewerkers 
vanaf het ontstaan van de radioactieve reststoffen, het transport tot aan het afvoeren. 
Jij bent verantwoordelijk voor de veilige verwerking, het opslaan en aanbieden van 
de radioactieve reststoffen aan afval-verwerkingsbedrijven. Je gaat werken met de 
nieuwste software en hardware systemen om het afval zo efficient mogelijk te 
verwerken. Hiervoor zijn o.a. nieuwe stralingsmeetapparatuur en een opslag-
caroussel aangeschaft. 

De ideale kandidaat beschikt over de volgende functie-eisen: 

• HBO werk- en denkniveau; 
• Afgeronde opleiding VRS-C (Toezichthoudend medewerker verspreidbare 

radioactieve stoffen) (voorheen diploma niveau 4B) of bereidheid om deze 
opleiding te volgen 

• afgeronde technische opleiding 
• affiniteit met ICT; 
• kennis van geldende wet- en regelgeving op gebied van stralingsveiligheid en 

van medische technologie; 
• goede fsyieke conditie i.v.m. de werkomgeving waarin jij je begeeft. 

Als je jezelf hierin herkent en nieuwsgierig bent geworden, komen we graag met je in 
contact. Samen drinken we een kop koffie en laten we jouw nieuwe werkplek alvast 
zien! 

Waar ga je werken 

In oktober 2019 is het Imaging Center bij het VUMc geopend dat speciaal gebouwd 
is om alle medische beeldvorming bij elkaar te brengen. Hier vind je alle moderne 
technieken bij elkaar; scanapparatuur, laboratoria en een bedrijf dat radioactieve 
tracers voor diagnostiek maakt. Bij het gebruik van deze technieken komen 
radioactieve reststoffen vrij. 
De logistiek en verwerking van radioactieve reststoffen heeft een enorme 
efficientieslag doorgemaakt met de komst van het Imaging Center. De laatste stap 
om het CRA in bedrijf te nemen ligt in de nabije toekomt. 

Wat we je bieden 

Salarisschaal 8: 2688 tot 3604 euro bruto bij een fulltime dienstverband (afhankelijk 
van opleiding en ervaring). 

• Naast een goed basissalaris bieden we onder andere 8,3% 
eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag. Wil jij weten wat je gaat 
verdienen? Bereken dan hier jouw netto salaris (onder voorbehoud). 

• Gratis en onbeperkt toegang tot het trainingsaanbod van onze online 
leeromgeving GoodHabitz. 

https://www.raet.nl/bruto-netto-salaris-berekenen


• Je pensioen wordt opgebouwd bij het ABP. VUmc draagt 2/3e deel van deze 
premie bij. 

• Wij vergoeden 75% van je OV reiskosten en bieden daarnaast 
een fietsregeling. 

• In eerste instantie bieden wij jou een jaarcontract, met uitzicht op een vast 
dienstverband. 

Voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden kijk op onze website. 

Een screening kan onderdeel zijn van de selectieprocedure. Het aanvragen van een 
VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is voor iedere nieuwe medewerker verplicht. De 
aanvraag voor een VOG wordt opgestart vanuit VUmc zodra de nieuwe medewerker 
is aangesteld. 

Klik hier voor meer informatie over de screeningsprocedure en of deze op jou van 
toepassing is. 

Bijzonderheden 

Jouw werkterrein is groot echter zul jij je ook met regelmaat in een werkruimte 
begeven waar geen daglicht is. 

Laten we kennismaken 

Bel ons gerust! 
Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Anka van der Velde, 
coördinerend stralingsdeskunidige, via 020-4446047. 
Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen 
met Nathalie Haans, corporate recruiter, via 020-4445635. 

Je kunt uiterlijk tot en met 29 februari 2020 solliciteren via de button. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

https://www.werkenbijvumc.nl/kostenvergoeding-reizen-woon-werkverkeer/
https://www.werkenbijvumc.nl/watwijbieden/
https://www.werkenbijvumc.nl/medewerkerscreening/

