
 

ALGEMEEN KLINISCH FYSICUS IN OPLEIDING, locatie Heerlen 
   

  
UREN PER WEEK 

38 uur 
 
DIENSTVERBAND 
Tijdelijk 

   

 
UITERSTE SOLLICITATIEDATUM 
24/11/2015  

   

 
 
VACATURENUMMER 
779469 
 
 
Zuyderland is één van de belangrijkste zorgaanbieders op de Zuid-Nederlandse zorgmarkt. Onze 

organisatie is ontstaan door de fusie van Atrium Medisch Centrum en Orbis Medisch Zorgconcern. 

Professionals werken bij Zuyderland in een aantrekkelijke werk- en leeromgeving. Iedere dag opnieuw 

wordt in het topklinische opleidingsziekenhuis, gevestigd op twee hoofdlocaties in Zuid-Limburg 

(Sittard-Geleen en Heerlen), op hoog niveau innovatieve patiëntenzorg geleverd. In de gastvrije 

omgeving is voortdurend oog voor verbetering van de kwaliteit. Daar zijn flexibele collega’s bij nodig 

die naar nieuwe uitdagingen en kansen zoeken. Mensen die graag willen werken en bouwen aan 

uitstekende patiëntgerichte centra. 

   

ONZE AFDELING 

 

Het Zuyderland medisch centrum is een groot en innovatief topklinisch opleidingsziekenhuis.  
U zult deel uitmaken van de vakgroep Klinische Fysica, onderdeel van de afdeling KF/MT. Binnen 
deze afdeling is naast de Klinische Fysica ook de Medische Techniek en de groep Beheer en 
Projecten ondergebracht. De vakgroep Klinische Fysica bestaat uit drie klinisch fysici en heeft 
momenteel twee klinisch fysici in opleiding waarvan er een op korte termijn de opleiding afrondt. 
 

DE FUNCTIE 

 

Het betreft een vierjarige opleiding tot algemeen klinisch fysicus overeenkomstig de opleidingseisen 
van de stichting Opleiding Klinisch Fysicus (OKF). Naast algemene vorming en het opdoen van 
specialistische kennis ligt de nadruk op het verwerven van praktijkervaring in het ziekenhuis. De 
opleiding vindt geheel plaats in of vanuit het Zuyderland medisch centrum. De opleiding zal gericht zijn 
op het verwerven van kennis, praktische vaardigheden en attitude, noodzakelijk voor het functioneren 
als algemeen klinisch fysicus. 
 

UW PROFIEL  

 

•  een afgeronde universitaire opleiding in de (technische) Natuurkunde of een door de stichting OKF 
   gelijkwaardig geachte vooropleiding; 
•  ambitie en motivatie voor het beroep klinisch fysicus; 
•  belangstelling voor toegepast klinisch wetenschappelijk onderzoek; 
•  goede contactuele en communicatieve vaardigheden en het vermogen zelfstandig te functioneren in 
   een multidisciplinaire omgeving. 
 

 



ONS AANBOD 

 
Werktijden In onderling overleg. 

Het betreft een dienstverband voor 38 uur per week voor de duur van de opleiding. 

De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO-ziekenhuizen. Salariëring geschiedt op basis van artikel 

7.3.1.1 bijlage 3 van de CAO Ziekenhuizen (min. € 3.227,- en max. € 4.177,- bruto per maand). De 

genoemde bedragen zijn bruto per maand bij een volledig dienstverband (36 uur).  

 

INLICHTINGEN 

 

Inlichtingen over deze functie worden verstrekt door de heer dr. W.N.J.C. van Asten, klinisch 

fysicus/opleider tel. 045-5767155, email: w.vanasten@atriummc.nl. 

AANVULLENDE INFORMATIE 

Het online screenen, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks kan deel uit maken van de 
sollicitatieprocedure.  
 

SOLLICITEREN 

U kunt solliciteren via www.zuyderland.nl. Vervolgens kiest u de optie vacatures / vacature overzicht. 

Via de link in de betreffende vacaturetekst kunt u solliciteren. 

 

 

 

 

 

http://www.zuyderland.nl/

