
Heb je lef, overtuigingsvermogen en houd je van een uitdaging in een groot topklinisch ziekenhuis?  

Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) is op zoek naar een   

 

algemeen klinisch fysicus 

  

Wat ga je doen?  

Als algemeen klinisch fysicus heb je een breed werkterrein binnen ons ziekenhuis met veel contacten op 

verschillende afdelingen. Op deze afdelingen ben je verantwoordelijk voor de kwaliteits- en 

veiligheidsborging van medische technologie. Je bent nauw betrokken bij innovaties in het ziekenhuis.  

Je zorgt voor de borging van overheidsregel- en wetgeving (convenant medische technologie, MDR) en 

uitvoering van het technologiebeleid van het ziekenhuis. Je adviseert over de aanschaf van nieuwe 

apparatuur die o.a. in de nieuwbouw wordt geplaatst.  

  

Wat vragen wij van jou?  

• een registratie bij de NVKF   

• ervaring in een grote organisatie  

• ruime ervaring met investeringscommissies   

  

Je bent communicatief sterk: je kunt goed luisteren, durft voor je mening uit te komen en hebt het 

vermogen te overtuigen. Je werkt gemakkelijk samen met alle collega’s van verschillende disciplines en 

niveaus binnen de organisatie. Deze functie vraagt om een flexibele houding, en die heb je.  

  

Wat stellen wij daar tegenover?    

• een zeer uitdagende functie van 36 uur per week in een complexe en inspirerende organisatie  

• een goed ontwikkelingsklimaat met alle ruimte om congressen, workshops en opleidingen te 

volgen en je ambities waar te maken  

• een salaris afhankelijk van opleiding en werkervaring (max. € 7.669,- bruto per maand op basis 

van 36 uur per week, FWG 75)   

• een vaste aanstelling, beginnend met een jaarcontract   

• een goed arbeidsvoorwaardenpakket, waaronder een eindejaarsuitkering, fietsplan en 

bedrijfsfitness   

  

Waar ga je werken?  

Door de aanhoudende groei van Noordwest en verzwaring van wetgeving is de functie van algemeen 

klinisch fysicus onlangs gecreëerd. Dat betekent dat er een hoop te doen is, maar ook dat het pallet van 

verschillende werkzaamheden nog moeten worden uitgekristalliseerd. Om dat te doen zal er nauw 

samengewerkt worden met het management en de afdelingen kwaliteit, medische techniek, 

stralingshygiëne, cardiologie en ICT. Er zijn goede contacten tussen de collega klinisch fysici van de 

afdelingen radiotherapie, radiologie en nucleaire geneeskunde.   

  

Over Noordwest   

Noordwest Ziekenhuisgroep is een topklinisch ziekenhuis. Dit betekent dat we een opleidingsziekenhuis 

zijn voor vrijwel alle medisch specialismen. Met 700 bedden, ruim 4000 medewerkers, 650 vrijwilligers en 

zo'n 325 medisch specialisten is Noordwest Ziekenhuisgroep een van de grootste 

ziekenhuisorganisaties van Nederland en een grote werkgever in Noord-Holland. Noordwest, als je nóg 

beter wilt worden dan je al bent.   

  

Ben je enthousiast?   

Voor meer informatie over de functie of afdeling kun je contact opnemen met dhr. Geert Gommans via 

nummer 06 - 23 95 37 19 of mevr. Marjolijn Bessems via nummer 06 – 16 81 92 02.   

  

Heb je interesse in bovenstaande functie en voldoe je aan de profieleisen, dan nodigen wij je van harte 

uit te solliciteren. Solliciteren kan t/m 24 mei via www.werkenbijnoordwest.nl/vacatures/.  

  

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdagmiddag 3 juni.   

  

Een screening maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.   

http://www.werkenbijnoordwest.nl/vacatures/
http://www.werkenbijnoordwest.nl/vacatures/


Een assessment behoort tot de mogelijkheden in de aanstellingsprocedure.   


