
Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis is een zich verjongend en dynamisch ziekenhuis met ambitie, dat 

zorg biedt aan alle inwoners van Midden-Zeeland en Schouwen-Duiveland (adherentie 230.000),  en 

in de zomer ook nog aan vele toeristen. Veel innovatie is mogelijk en de diverse vakgebieden zijn 

volop in ontwikkeling. De provincie Zeeland is verrassend en plezierig om in te werken, wonen en 

recreëren. 

Voor de vakgroep klinische fysica zijn wij op zoek naar een flexibele en enthousiaste: 

Klinisch fysicus (algemeen) 

Het betreft een dienstverband voor 36 uur per week, voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.  

Wegens vertrek van een collega is de vakgroep klinische fysica per 1 november op zoek naar een 
enthousiaste nieuwe collega die de vakgroep komt versterken. De klinische fysica is in het ADRZ 
gepositioneerd binnen de sector medisch ondersteunend. Binnen deze sector vallen onder andere ook 
de medische instrumentele dienst en de ICT afdeling. Als klinisch fysicus en coördinator medische 
technologie leg je rechtstreeks verantwoording af aan de raad van bestuur.  

Als klinisch fysicus  draag je zorg voor advies en ondersteuning bij selectie, aanschaf, implementatie 
en beheer van medische apparatuur, alsmede medische informatiesystemen. Je draagt zorg voor de 
kwaliteit en veiligheid van medische apparatuur en van de ruimtes waarin deze gebruikt wordt. Je 
participeert ziekenhuisbreed in projecten. Medio 2016 is een nieuw nucleair centrum gerealiseerd op 
locatie Goes en door de strategische samenwerking met Siemens is moderne apparatuur voor langere 
tijd gegarandeerd. Momenteel spelen grote projecten zoals de nieuwbouw van het 
operatiekamercomplex en het geboortecentrum, waarbij je als klinisch fysicus nauw betrokken bent. 
Als Coördinator Medische Technologie draag je tevens zorg voor een aantal taken die voortvloeien uit 
het convenant medische technologie. 

Je draagt bij aan: 

 De implementatie en borging van het convenant medische technologie en overige wet- en 
regelgeving rondom het veilig gebruik van medische technologie 

 Afstemming tussen diverse deskundigen en ondersteunende afdelingen 

 Samenwerking tussen technische- en zorgprofessionals 

 Begeleiding van de introductie van nieuwe medische technologie 

 Toezien op een juiste toepassing van technologieën en fysische agentia 

 De kwaliteitsborging van medische apparatuur 

 Het te voeren beleid op het gebied van medische technologie en ICT 

 Klinisch fysische ondersteuning bij onderzoeken en behandelingen 

Wij zoeken een kandidaat die: 
- geregistreerd is als Algemeen Klinisch Fysicus (AKF); 
- bij voorkeur enige jaren ervaring heeft als klinisch fysicus; 
- verbindingen kan leggen tussen technische- en zorgprofessionals; 
- beschikt over goede contactuele, sociale en management vaardigheden; 
- een professionele en gestructureerde werkhouding heeft en een teamplayer is; 
- ambitie heeft om te werken in een complexe omgeving. 

Wij bieden: 
Een aanstelling onder voorwaarden van de CAO Ziekenhuizen. Salariëring volgens FWG schaal 75  
(minimaal € 4.812,- en maximaal € 7.389,-). Klinisch fysici zijn lid van de Medische Staf. 
 
Interesse? 
Voor meer informatie omtrent bovenstaande vacature kunt u zich wenden tot Remko Bijkerk, klinisch 
fysicus beeldvormende technieken (T 0118-425589 / 0113-234751 /  E r.bijkerk@adrz.nl) of 



Raymonda Romberg, medisch manager sector medisch ondersteunend (T 0113-234997/ E 
r.romberg@adrz.nl). 

Solliciteren: 
Ben je geïnteresseerd in deze functie? Solliciteer dan via onze website: 
http://www.adrz.nl/professionals/vacatures  
 
Sluitingsdatum:  

Zondag 25 september is de sluitingsdatum, De gesprekken zullen plaatsvinden in week 40 (3-

10 t/m 7-10-2016). 
 
Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure. 

 

Aan nieuw aan te stellen medewerkers vragen wij om een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) te 
overleggen. Een VOG of het inwinnen van referenties vindt plaats in de laatste fase van de 
sollicitatieprocedure en gaat altijd in overleg met de sollicitant. 
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