
 
 

 

Franciscus Gasthuis & Vlietland is een krachtige ziekenhuisorganisatie met 2 ziekenhuislocaties, 4 

poliklinieklocaties en een polikliniek in Het Oogziekenhuis. De organisatie is ontstaan uit het Sint Franciscus 

Gasthuis en Vlietland Ziekenhuis. Wij staan klaar voor patiënten en families met ruim 4.500 medewerkers, ruim 

300 artsen en 300 vrijwilligers.  

Onze uitgangspositie is stevig verankerd in de samenleving. We hebben kwaliteit hoog in het vaandel. Bij ons 
werken gemotiveerde, betrokken collega’s waarbij patiëntgerichtheid, kwaliteit en innovatie belangrijke pijlers 
zijn.  

Franciscus Gasthuis & Vlietland is lid van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen 

(STZ). Om topklinische zorg nu en in de toekomst te leveren is er binnen ons ziekenhuis veel aandacht voor 

opleiding, bijscholing, (wetenschappelijk) onderzoek en vernieuwing. 

De functie: 

Het Franciscus Gasthuis & Vlietland zoekt per 1 juli 2022 voor de vakgroep Klinische fysica een klinisch fysicus 

met subspecialisatie algemene klinische fysica of beeldvormende technieken (0,78 – 1,0 fte). Het betreft in 

eerste instantie een aanstelling voor 1 jaar. Hierna volgt, bij positieve evaluatie, een vaste aanstelling. 

De vakgroep:  

De vakgroep Klinische fysica is een jonge vakgroep die momenteel bestaat uit 2 klinisch fysici (AKF en BVT) en 

een chef de clinique (klinisch fysicus AKF, t/m juni 2022). De vakgroep valt onder de Directie Medisch 

Ondersteunende Diensten en rapporteert als duo aan de raad van bestuur. De vakgroep heeft een nauwe 

samenwerking met de afdeling medische technologie, waar onder andere twee klinisch fysisch medewerkers 

werkzaam zijn. 

Het Franciscus is volop in ontwikkeling en de vakgroep klinische fysica is bij veel projecten betrokken, 

bijvoorbeeld nieuwbouw (SEH/HAP, OK complex (inclusief beeldgestuurd behandelcentrum) en het vrouw-

kindcentrum), beleid rondom apparatuur in de thuissituatie, implementatie van een medisch oproep systeem 

en het opzetten van Lutetium-177 therapie. 

Daarnaast geeft de vakgroep advies bij aanschaf en ingebruikname van medische hulpmiddelen, houdt toezicht 

op gebruik van ioniserende straling, draagt bij aan innovatie en wetenschap, is lid van de 

investeringscommissie en verzorgt (stralings)onderwijs. De invulling en verdeling van het takenpakket van de 

vakgroep is bespreekbaar. 

Wij vragen: 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste klinisch fysicus die ons team komt versterken. 

 Je bent geregistreerd bij de NVKF voor algemene klinische fysica of beeldvormende technieken; 

 Je kunt goed samenwerken met directe collega’s, leveranciers en andere partijen in de organisatie en 

functioneert hierin als bruggenbouwer; 

 Je hebt goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden; 

 Je vindt het leuk om aan complexe, dynamische projecten gerelateerd aan medische technologie te 

werken; 

 Je bent klantgericht, integer, zelfstandig, stressbestendig en analytisch; 

 Je draagt proactief bij aan het verder vormgeven van de klinische fysica in het Franciscus; 

 Enkele jaren vakinhoudelijke ervaring als klinisch fysicus in een algemeen ziekenhuis is een pré. 



 
 

 

Wij bieden: 

Toetreding tot het Franciscus Gasthuis & Vlietland zal geschieden conform de selectieprocedure en 

toetredingsregels van het Franciscus Gasthuis & Vlietland. Tevens wordt u lid van de Combi Coöperatie 

Medische Specialisten Franciscus U.A.. 

Wij begrijpen dat niet alleen onze patiënten maar ook onze collega’s het beste verdienen. Je wordt ingeschaald 

in FWG 75 (max. € 8.128,- bruto per maand) conform cao Ziekenhuizen. 

Hiernaast bieden wij:  

 een boeiende functie in een top(klinisch) ziekenhuis; 
 werken in een goed functionerende vakgroep met prettige collega’s; 
 een dynamische en uitdagende werkomgeving met aandacht voor (wetenschappelijk) onderzoek en 

innovatie. 

Een benoemingsadviescommissie van de medische staf is onderdeel van de selectieprocedure. Op verzoek van 

de benoemingsadviescommissie danwel de organisatie kan worden besloten tot een selectieassessment. Na 

aanstelling volgt in alle gevallen een ontwikkelassessment. 

Meer informatie & solliciteren: 

Meer informatie over deze vacature? Neem dan gerust contact op Jurgen Mourik, klinisch fysicus, via 

telefoonnummer: 010-4617209 of Kirsten Henken, klinisch fysicus, via telefoonnummer: 010-4617211.  

Solliciteren is mogelijk tot en met 1 december 2021. 

Meer informatie over ons ziekenhuis vindt u hier.  

Solliciteren naar deze vacature kan via https://www.franciscus.nl/werkenbijfranciscus/vacatures.  

Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet prijs gesteld. 

 

https://www.franciscus.nl/over-franciscus/zorg-van-generaties
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