
      

Radiotherapiegroep geeft radiotherapeutische zorg aan patiënten met kanker 
op drie behandellocaties: Arnhem, Deventer en Ede. Naast de dagelijkse 
patiëntenzorg dragen we actief bij aan innovaties op het gebied van 
radiotherapie. De groep klinische fysica van Radiotherapiegroep bestaat uit 
enthousiaste mensen, die een initiërende rol spelen in nieuwe ontwikkelingen. 
Een van de speerpunten de komende jaren is het uitbouwen van imaging in 
ons voorbereiding- en behandelproces. Wij zijn daarom als uitbreiding van de 
bestaande formatie op zoek naar een: 
 

 

Klinisch Fysicus Radiotherapie 

De organisatie 
 

Radiotherapiegroep heeft zo’n 230 

medewerkers, onder wie 9 klinisch fysici, 

21 radiotherapeuten en 101 radiothera-

peutisch laboranten. Jaarlijks voeren we 

ruim 5.000 bestralingsbehandelingen uit.  

 

Functie informatie 
 

De kern van je werkzaamheden is het 

verder vorm geven van het gebruik van 

pretreament imaging op alle locaties van 

Radiotherapiegroep. Daarnaast voer je de 

standaard klinisch fysische werkzaam-

heden uit, die voornamelijk in Deventer 

zullen plaatsvinden.  

 

Functie-eisen 
 

 Je bent een zelfstandig en enthousiast 

klinisch fysicus. 

 Je hebt een registratie bij de NVKF met 

het aandachtsgebied radiotherapie. 

 Je hebt enige jaren werkervaring en 

bent bij voorkeur gepromoveerd. 

 Je hebt ervaring met de introductie en  

het gebruik van MRI en PET-CT binnen 

de radiotherapie. 

 Je hebt interesse in innovatie en het 

doen van onderzoek. 

 Je staat enthousiast tegenover 

uitbreiding van de samenwerking met de 

Universiteit Twente op het gebied van 

medical imaging. 

 

 

 

 
 

 

 Je bent een teamplayer met ambitie en 

goede communicatieve vaardigheden.   
 Ook beschik je over uitstekend sociale 

vaardigheden zodat je goed kunt 

functioneren in een multidisciplinair 

team en in de contacten met 

afdelingen Radiodiagnostiek en 

Nucleaire Geneeskunde. 

 Het overdragen van kennis gaat je 

natuurlijk af. Dit kun je toe passen in 

zowel de begeleiding van stagiairs en 

afstudeerders als in het geven van 

onderwijs aan radiotherapeuten in 

opleiding, radiotherapeutisch 

laboranten en medewerkers van de 

afdeling Klinische Fysica.  

 

 

Arbeidsvoorwaarden 
 

De arbeidsvoorwaarden zijn conform 

de CAO Ziekenhuizen. De functie is 

ingedeeld in functiegroep 75. Bij een 

fulltime aanstelling werk je in principe 

4 dagen van 9 uur per week. Je 

werkzaamheden voer je uit op alle 3 

de locaties van Radiotherapiegroep. 

 

We vragen van iedere medewerker in 

Radiotherapiegroep een Verklaring 

Omtrent Gedrag (VOG). 

 

Informatie en sollicitatie 
 

Wil je meer informatie, 
neem dan contact op met 
de heer André Minken 

(hoofd klinische fysica), 
telefoon 0570-646958. 
 
Wanneer je wilt solliciteren, 
stuur dan voor 21 
november 2016 je 
motivatie en cv naar:  
sollicitatie@radiotherapiegroep.nl 
o.v.v. vacature klinisch 
fysicus RT.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Acquisitie wordt niet op 
prijs gesteld 

 

www.radiotherapiegroep.nl 
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