
 

 
 
 

 

 

Voor de afdeling Medische Technologie en onze Zorgafdelingen zoeken wij een  

 

Klinisch Fysicus /Hoofd Medische technologie M/V 
Voor gemiddeld 36 uur per week 

 
Over de unit/afdeling 
Het Zaans Medisch Centrum bouwt aan zijn toekomst. Januari 2017 zijn we verhuisd naar een 
prachtig nieuw gebouw dat zich kenmerkt als duurzaam, gastvrij, vernieuwend en lean. De afdeling 
Medische Technologie valt onder de unit Facilitair bedrijf. De afdeling bestaat uit 6 medisch technici 
en een hoofd. Het ziekenhuis beschikt tevens over een afdeling Beeldvormende techniek waarin 
Radiologische en Nucleair geneeskundige onderzoeken worden uitgevoerd voor eigen patiënten en 
patiënten van andere ziekenhuizen. 
Wij werken in het ziekenhuis vanuit de lean-managementfilosofie. Dit betekent dat wij vanuit het 
perspectief van onze patiënten continu kijken hoe wij de kwaliteit, betrouwbaarheid en efficiency van 
de zorg kunnen verbeteren. 
 
Over de functie 
In deze combinatiefunctie zal je als Klinisch Fysicus ziekenhuisbreed beschikbaar zijn voor o.a. de 
afdeling Radiologie/Nucleaire geneeskunde. Je bent betrokken bij investeringscommissie(s), het 
Managed Equipment Service contract met Siemens, bent voorzitter van de stralingscommissie en 
draagt zorg voor de uitvoering en borging van het Convenant Medische Technologie. Op de afdeling 
Radiologie/Nucleair geneeskunde betekent dit dat de toeziend houdend deskundige ondersteund 
wordt met kwaliteitsmetingen aan röntgenapparatuur, introductie van nieuwe technieken en het doen 
van verrichtingen met ioniserende straling of radioactieve bronnen. Daarnaast ben je hoofd van de 
afdeling Medische Technologie. In deze rol geef je op een coachende manier leiding aan een team 
Medisch Technici (totaal 5,15 fte) en kun je ook de uitvoering en borging van belangrijke elementen uit 
het Medisch Convenant direct aansturen. Als Hoofd ben je verantwoordelijk voor het onderhoud en 
beheer en mede voor besluitvorming van investeringen op het gebied van medische apparatuur.  



 

 
Je rapporteert rechtstreeks aan de manager FIT over de voortgang en resultaten binnen de medische 
techniek en komt met acties naar aanleiding van de afgesproken managementdoelstellingen. Je bent 
budgetverantwoordelijk en vanuit die taak ook diegene die financieel administratief alles in de hand 
houdt. Vanuit je expertise ben je verantwoordelijk voor de veiligheid en kwaliteit van de medische 
apparatuur binnen Zaans Medisch Centrum en voor de borging van de noodzakelijke protocollen op 
medisch technologisch gebied binnen het ziekenhuis. De werkzaamheden voor deze verschillende 
functies zullen door elkaar lopen. 
 
Over jezelf 
• je hebt aantoonbare ervaring met Nucleaire geneeskunde, ICT in de zorg, risicomanagement 
en (projectmanagement) is een pré.  
• je bent een inhoudelijk professional en een daadkrachtig leider, iemand die zich ook thuis 
voelt in de rol van adviseur.  
• je bent in staat om prioriteiten te stellen, snel processen te kunnen doorzien en in staat om te 
schakelen tussen alle aspecten en rollen die deze brede functie met zich meebrengt.  
• je kunt overtuigend communiceren met zowel medisch specialisten en verpleegkundigen als 
met medisch technici en ICT-ers en beschikt over een goed ontwikkelde organisatiesensitiviteit en 
bent gemakkelijk benaderbaar.  
• Belangstelling voor deelname aan staf- en ziekenhuiscommissies is vanzelfsprekend. 
 
In je manier van werken ben je doelgericht, staat excellente service hoog in het vaandel en ben je 
altijd op zoek naar verbetermogelijkheden. 
 
Wij bieden 
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuizen, waaronder een prima pensioenregeling. 
Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring, inschaling in FWG 75. 
Als opleidingsziekenhuis staat de ontwikkeling van de eigen medewerkers centraal en is er veel ruimte 
voor initiatieven. De informele cultuur en korte lijnen dragen bij aan een prettige en open sfeer.  
 
Een assessment en een pre- employment screening maken onderdeel uit van de procedure. 
 
Informatie 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met F. Rienstra, Manager Facilitair en Techniek a.i., 
telefoon (075) 6502525. 
 
Heb je interesse om ons enthousiaste team te versterken, laat het ons dan uiterlijk 20 oktober 2017. 
weten. 
 
Solliciteren  
Solliciteren kan via onze website www.zaansmedischcentrum.nl/werken-en-leren/vacatures/ 
Volg de aanwijzingen en upload je motivatie en cv. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
. 

http://www.zaansmedischcentrum.nl/werken-en-leren/vacatures/

