
  

 

 

 

 

Klinisch fysicus - audioloog i.o., m/v, Leiden 

 

De functie 

Vindt u het gehoor belangrijk? Wij zijn op zoek naar een klinisch fysicus - audioloog i.o. In deze functie verricht u onderzoek 

binnen het programma van het Centrum Audiologie en Hoor Implantaten Leiden (CAHIL). U houdt zich onder andere bezig met 

de uitvoering en supervisie van diagnostisch onderzoek en aanpassing van hoortoestellen, ook ontwikkelt u nieuwe 

audiologische meetmethoden en technieken. U bent aanspreekpunt voor de teamleden en KNO-artsen en adviseert verwijzers, 

zoals huis-, kinder- en jeugdartsen. 

 

Uw profiel 

U bent een flexibele en zelfstandige kandidaat met: 

 een wetenschappelijke opleiding in de (technische) natuurkunde (of vergelijkbaar); 

 belangstelling voor relevant klinisch wetenschappelijk onderzoek; 

 affiniteit met zorg voor volwassenen én kinderen; 

 uitstekende communicatieve vaardigheden naar volwassenen en kinderen; 

 organisatorische vaardigheden. 

 

Ons aanbod 

U werkt in een dienstverband van 36 uur per week. U krijgt een aanstelling voor de duur van de opleiding (4 jaar), die plaats 

vindt onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF). Het salaris is afhankelijk van uw opleiding 

en ervaring, en bedraagt maximaal € 4.070,- bruto per maand voor een fulltime functie (schaal 10, CAO UMC).  

 

De organisatie  

Het LUMC is een centrum van medische vernieuwing, dat de patiëntenzorg wil verbeteren door wetenschappelijk onderzoek. 

Het leidt artsen, gespecialiseerde zorgverleners en onderzoekers op om daaraan bij te dragen. Het CAHIL is onderdeel van de 

afdeling KNO. Binnen KNO nemen de oorheelkunde en audiologische zorg een belangrijke plaats in. De afdeling heeft zich de 

afgelopen jaren sterk ontwikkeld op het gebied van cochleaire implantaten, in-het-bot verankerde hoortoestellen, en onderzoek 

en begeleiding van kinderen met gehoor- en/of spraak-/taalproblematiek. De afdeling werkt nauw samen met scholen, 

gezinsbegeleidingsdiensten en zorginstellingen voor doven en slechthorenden.  

  

Informatie 

De uitgebreide vacaturetekst kunt u vinden op www.lumc.nl/vacatures. U kunt ook contact opnemen de heer drs. P.P.B.M. 

Boermans, klinisch-fysicus-audioloog, afdeling KNO, of met de heer dr. ir. J.A.P.M. de Laat, klinisch-fysicus-audioloog, afdeling 

KNO, telefoon 071 526 33 92, of met telefoon 071 526 24 26. 

 

Solliciteren 

Wilt u solliciteren, stuur dan vóór 1 juni 2015 uw e-mail met sollicitatiebrief en cv naar PenO-div3@lumc.nl. Vermeld duidelijk het 

vacaturenummer van de functie: C.15.AP.02/nvkf20.  

U kunt ook direct solliciteren via www.lumc.nl/vacatures. 
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