
 
 
Algemeen Klinisch Fysicus (fulltime, 36 uur) 
 
Binnen de vakgroep Klinische Fysica van de RVE Informatie, Communicatie en Medische Technologie 
(ICMT) bestaat een vacature voor de functie van Algemeen Klinisch Fysicus. 
 

Functie inhoud 
 U verricht werkzaamheden die betrekking hebben op alle klinisch fysische aspecten van het 

zorgproces en draagt actief bij aan de ontwikkeling en uitvoering van medisch beleid 

 U optimaliseert medische technologie en de veilige inzet daarvan binnen het primaire 
zorgproces 

 U adviseert medische specialismen en RVE’s en participeert in klinische research 

 U vervult een actieve rol in opleiding en onderwijs, en bij de ontwikkeling van uw vakgebied 

 U krijgt een sturende rol als Coördinator Medische Technologie 

 De verdeling van de overige aandachtsgebieden zal in onderling overleg plaatsvinden. 
 

Functie eisen 

 U bent als klinisch fysicus geregistreerd bij de NVKF voor de subspecialisatie AKF 

 We verwachten van kandidaten voor deze functie een grote betrokkenheid bij de opleiding 

 U heeft bij voorkeur enkele jaren ervaring als klinisch fysicus, en u heeft een aantoonbare 
wetenschappelijke belangstelling, bijvoorbeeld blijkend uit een promotie 

 U beschikt over goede contactuele en communicatieve vaardigheden en kunt goed 
samenwerken met mensen van verschillende disciplines en opleidingsniveaus 

 

De vakgroep Klinische Fysica / Service Eenheid ICMT 
De vakgroep heeft een formatie van 13 fte (8 klinisch fysici en 5 klinisch fysici in opleiding). Binnen 
elk van de drie vertegenwoordigde subspecialisaties Algemene Klinische Fysica, Radiologie & 
Nucleaire Geneeskunde en Radiotherapie is er opleidingsbevoegdheid. Een van de klinisch fysici 
maakt als gemandateerd specialist-manager deel uit van het duo-management van ICMT. 
 
De missie van ICMT is topklinische patiëntenzorg mogelijk te maken: 

 door doelmatige en veilige inzet van state of the art medische technologie en ICT, 

 door onderzoek en innovatie, 

 door opleiding en onderwijs. 
Naast de vakgroep Klinische Fysica maken de afdelingen Medische Technologie, 
Informatiemanagement en Operations deel uit van de Service Eenheid ICMT, die 96 fte telt. De 
klinisch fysici zijn lid van de Vereniging Medische Staf. 
 

Het Catharina Ziekenhuis 
Werken bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven betekent werken in een open, gastvrije en bovenal 
deskundige omgeving. In een topklinisch opleidingsziekenhuis met veel ambitie waar de patiënt, 
maar ook de medewerker voorop staat. Werken bij Catharina betekent dagelijks het enthousiasme 
en de gedrevenheid ervaren van ruim 3.500 collega’s. Wij zijn er trots op dat het Catharina 
Ziekenhuis tot het selecte gezelschap van Top Employers 2016 behoort. 

 
 

http://www.top-employers.com/en/companyprofiles/nl/catharina-ziekenhuis/


 
 
 
Ons aanbod 
De functie is volgens ziekenhuis CAO ingeschaald en op basis van een 36-urige werkweek. Inschaling 
vindt plaats op basis van meegebrachte kennis en ervaring. We bieden een Meerkeuzesysteem 
Arbeidsvoorwaarden. Hiermee kunt u arbeidsvoorwaarden op maat maken, bijvoorbeeld voor extra 
verlof of voor fiscaal voordeel. Daarnaast krijgt u ruimte voor vakverbreding en persoonlijke 
ontwikkeling.  
Een Verklaring Omtrent het Gedrag en mogelijk ook een E-assessment maken onderdeel uit van de 
sollicitatieprocedure. 

 
Interesse? 
Wilt u meer weten over deze functie en uw kansen binnen de vakgroep Klinische Fysica? Neem dan 
contact op met dhr. Peter Brands (Klinisch Fysicus/ Specialist Manager) op 040 – 239 99 60.  
Wilt u ons team versterken? Uw sollicitatie ontvangen we graag uiterlijk 10 juli via de 
sollicitatiebutton op onze website: Klik Hier 

U kunt uw sollicitatie richten aan de Raad van bestuur ter attentie van mw. Drs. G. Engwirda. 
De eerste gespreksronde vindt plaats in de namiddag en avond van 12 juli 2016, de tweede 
gespreksronde op 19 juli 2016. 

https://www.catharinaziekenhuis.nl/werken-bij-catharina/vacatures/12521-algemeen-klinisch-fysicus-fulltime-36-uur.html

