
  

 In het kort 

vacaturenummer : B.18.PV.JH.10 

sluitingsdatum : uiterlijk 25 februari 2018  

 

Klinisch Fysicus i.o. m/v, Leiden 

De functie 

Ben je fysicus en wil je jezelf ontwikkelen binnen de gezondheidszorg op het gebied van radiologie en nucleaire 

geneeskunde? Voor de afdeling Radiologie zoek en wij een klinisch fysicus Radiologie en Nucleaire 

Geneeskunde in opleiding. Je wordt opgeleid om de fysica toe te passen met als doel de kwaliteit, veiligheid, 

doelmatigheid en innovatie van de medisch beeldvormende technieken in de gezondheidszorg te bevorderen. 

Daarnaast verzorg je ook onderwijs. Het zelfstandig uitvoeren van toegepast wetenschappelijk onderzoek is een 

belangrijk onderdeel van de opleiding. Gedurende de opleiding ben je ook een periode werkzaam in het Albert 

Schweitzer ziekenhuis te Dordrecht.  

 

Het profiel 

Je bent een ambitieuze en gedreven collega die: 

• is afgestudeerd in de (technische) natuurkunde of een andere door de Stichting OKF erkende opleiding;  

• bij voorkeur ervaring heeft met geavanceerde technologie in de gezondheidszorg; 

• ervaring heeft met (toegepast) wetenschappelijk onderzoek;  

• vaardigheid heeft in het uitvoeren van beeldanalyses; 

• bij voorkeur bekend is met het programmeren in bijvoorbeeld MATLAB.  

 

Het aanbod 

Je werkt in een dienstverband van 36 uur per week, waarbij het incidenteel kan voorkomen dat je 

werkzaamheden buiten kantooruren moet verrichten. Je krijgt een aanstelling voor de duur van de opleiding. Het 

salaris is afhankelijk van je opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 4.216,- bruto per maand bij een fulltime 

dienstverband (schaal 10, CAO UMC).  

 

Werken bij het LUMC  

Het LUMC is een centrum van medische vernieuwing, dat de patiëntenzorg wil verbeteren door internationaal 

vooraanstaand onderzoek. We werken daarbij patiëntveilig en gastvrij. Om dit te realiseren zijn artsen, 

gespecialiseerde zorgverleners, ondersteunend personeel en wetenschappelijke onderzoekers nodig. De sectie 

Klinische Fysica Radiologie en Nucleaire Geneeskunde is onderdeel van de afdeling Radiologie en is 

verantwoordelijk voor de beeldvormende (rand)apparatuur in de patiëntenzorg. De sectie verricht ook 

wetenschappelijk onderzoek en verzorgt onderwijs.  

 

Meer informatie 

De uitgebreide vacaturetekst kun je vinden op www.lumc.nl/vacatures. Daarnaast kun je contact opnemen met 

Koos Geleijns, klinisch fysicus, Radiologie, telefoon 071 526 20 49. Je kunt ook contact opnemen met Wouter 

Veldkamp, klinisch fysicus, Radiologie, telefoon 071 526 36 89. Voor deze functie kunnen wij referenties 

opvragen. Ook het geven van een presentatie kan tot de procedure behoren. 

 

Solliciteren 

Wil je solliciteren, vul dan uiterlijk 25 februari 2018 ons sollicitatieformulier in. Je kunt ook direct solliciteren via 

www.lumc.nl/vacatures. 

http://www.lumc.nl/vacatures
http://bit.ly/2nrFnyr
http://www.lumc.nl/vacatures

