
 

Erasmus MC, afdeling KNO heeft een vacature voor een 

Klinisch fysicus audioloog in opleiding 
36 uur per week 

Functie-inhoud 
Als klinisch fysicus audioloog (in opleiding) krijg je een centrale taak in de diagnostiek en revalidatie van 
patiënten met gehoorstoornissen en problemen in de spraak- en taalontwikkeling. Patiëntencontact, 
zowel met volwassenen als met kinderen en hun begeleiders, maakt een belangrijk deel van je werk uit. 
Een ander belangrijk deel is het uitvoeren van audiologisch wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast 
participeer je in onderwijsactiviteiten van de afdeling KNO. 
 
Tot jouw takenpakket behoort onder andere: 
• Het uitvoeren en superviseren van diagnostisch audiologisch onderzoek. 
• Het ontwikkelen van nieuwe audiologische meetmethoden en technieken. 
• Het aanpassen van hoortoestellen, beengeleidings-toestellen, cochleaire implantaten en andere 
hoorhulpmiddelen. 
• Het zorgdragen voor het onderhoud van apparatuur en een juiste en veilige toepassing daarvan. 
 
De 4-jarige opleiding tot klinisch fysicus audioloog vindt plaats volgens de eisen van de Stichting 
Opleiding Klinisch Fysicus. Meer weten over de opleiding? Meer informatie lees je hier. 
 
Werkomgeving 
Het Gehoor- en Spraakcentrum maakt deel uit van de afdeling KNO. De afdeling kenmerkt zich door 
betrokken en gedreven professionals met ambities over de volle breedte van het audiologisch vakgebied. 
Je werkt in multidisciplinaire teams samen met onder andere KNO-artsen, logopedisten, psychologen, 
linguïsten en maatschappelijk werkenden. 
 
De werkzaamheden vinden plaats in zowel Erasmus MC-Sophia (patiëntengroep kinderen) als op de 
centrumlocatie van Erasmus MC (patiëntengroep volwassenen). 
 
Profiel 
Je ziet het als uitdaging om je te specialiseren in het audiologisch vakgebied en jouw kennis en talent in 
te zetten om slechthorenden beter te laten communiceren. 
 

http://www.stichtingokf.nl/index.php/opleiding-volgen
http://www.erasmusmc.nl/kno/patientenzorg/gscvolwassenen/


Om voor deze opleidingsplaats in aanmerking te komen heb je het universitair master examen fysica met 
goed gevolg afgelegd, danwel een door de Stichting Opleiding Klinisch Fysicus gelijkwaardig geachte 
opleiding, zie daarvoor: http://www.stichtingokf.nl/images/documenten/goedgekeurde_vooropleiding.pdf. 
Werk- of onderzoekservaring met patiënten zien wij als een pre. 
 
We zoeken iemand die beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en goede 
organisatorische kwaliteiten. Je bent flexibel en kunt goed werken onder tijdsdruk. Je hebt affiniteit met 
het werken in een academische setting en het werken in multidisciplinair verband gaat jou goed af. 
 
Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor de 
aanstelling. 
 
Wat bieden wij 
Wij bieden je de kans om je te specialiseren in het audiologisch vakgebied en de 4-jarige opleiding tot 
klinisch fysicus audioloog te volgen. Na voltooiing van de opleiding word je opgenomen in het register van 
Klinisch Fysici en biedt het je goede loopbaankansen binnen het audiologische werkveld. 
 
Na een proeftijd van een jaar word je aangesteld voor de duur van de 4-jarige opleiding. Het bruto 
maandsalaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 4.111,- (schaal 10) bij een 
volledige werkweek van 36 uur. Daarnaast bieden wij onder andere een eindejaarsuitkering van 8,3%, 
een individueel reiskostenbudget, studiemogelijkheden en persoonlijk budget voor ontwikkeling. De 
arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (UMC). 
 
Inlichtingen 
Voor meer informatie over deze opleidingsplaats kun je contact opnemen met dr. ir. A. Goedegebure, 
afdelingshoofd Gehoor- en Spraakcentrum, telefoon: (010) 703 4586 of e-mail: 
a.goedegebure@erasmusmc.nl. Voor informatie over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij de 
medewerkers afdeling HR, e-mail: vacatures.hz@erasmusmc.nl. 
 
Solliciteren 
Je motivatiebrief met curriculum vitae kun je tot 24 september 2015 per e-mail sturen naar: 
vacatures.hz@erasmusmc.nl onder vermelding van vacaturenummer 33.03.15.THZ. 
 
De eerste selectiegesprekken vinden plaats op 1 oktober 2015. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst. 

 

www.erasmusmc.nl/werkenbij   
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