
 
 
Binnen ons ziekenhuis werken vele disciplines samen onder het motto "Gewoon beter".  
Een ieder levert vanuit zijn deskundigheid en competenties een bijdrage aan het realiseren van de 
ambities van Meander. Goede patiëntenzorg, gastvrijheid en zorgvernieuwing staan bij ons hoog in 
het vaandel. 
De afdelingen Radiologie en Nucleaire Geneeskunde vormen binnen Meander Medisch Centrum één 
eenheid. Er is één klinisch fysicus werkzaam die verantwoordelijk is voor en gespecialiseerd is in de 
radiologie en nucleaire geneeskunde. Als algemeen klinisch fysicus werk je hoofdzakelijk voor de 
overige afdelingen en vragen we directe kennis op het gebied van laserveiligheid en electro-chirurgie.  
Ons primaire doel is het bieden van professionele patiëntenzorg. Hierbij staan de Meander 
klantwaarden: betrouwbaarheid, deskundigheid en klantvriendelijkheid centraal. 
We verwachten van alle medewerkers dat zij, vanuit hun functie en kwaliteiten, hieraan een actieve 
bijdrage leveren. 
 
Voor de afdelingen Radiologie & Nucleaire Geneeskunde zoeken wij een 

 
Algemeen Klinisch Fysicus 
24 tot 32 uren gemiddeld per week (66,67%-88,89%) 
 
Als algemeen klinisch fysicus houd jij je bezig met fysische methodieken die in de gezondheidszorg 
worden toegepast. Je houdt je bezig met veiligheidsmanagement en risicoanalyses in de 
gezondheidszorg en je speelt een belangrijke rol bij de aanschaf en juist gebruik van “hightech” 
medische apparatuur. 
Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van medische apparatuur in het bijzonder die van de OK 
en IC. Je participeert in de stuurgroep Convenant en de Taskforce investeringen.  
Je werkt nauw samen met de aanwezige klinisch fysicus. Binnen Meander zal je je positie dienen te 
gaan verwerven omdat het een nog onontgonnen terrein is. Je lidmaatschap binnen de medische staf 
helpt je hierbij. 
 
Je bent geregistreerd als klinisch fysicus. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, bent 
flexibel, veelzijdig, punctueel en kritisch ingesteld. Je kunt goed prioriteiten stellen, doorziet snel 
processen en bent in staat te schakelen tussen alle aspecten en rollen die deze brede functie met 
zich meebrengt. Daarnaast beschik je over sterke organisatorisch kwaliteiten, je hebt het vermogen 
om zelfstandig inhoud en sturing te geven aan projecten. 
Je neemt de leiding in processen en stemt af met alle betrokkenen (stakeholders). 
Het betreft in eerste instantie een tijdelijk dienstverband voor de duur van één jaar.  
Bij goed functioneren wordt het contract na het eerste jaar omgezet naar een contract voor 
onbepaalde tijd. 
 
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuizen. 
Je kunt tot 20 juli a.s. reageren op deze vacature. 
 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Leo van den Berg, klinisch 
fysicus of Martha Peters, manager, via telefoonnummer 033 - 850 5050. 



Solliciteer direct op deze vacature via solliciteren@meandermc.nl  of stuur je schriftelijke sollicitatie 
naar Meander Medisch Centrum, t.a.v. afdeling Personeel en Organisatie , Postbus 1502, 3800 BM 
Amersfoort, o.v.v. vacaturenummer 15/107. 
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