
 

 

 

 

Erasmus MC, Radiologie en Nucleaire Geneeskunde heeft een vacature voor een 

Klinisch fysicus  
 

36 uur per week 

Functie-inhoud 

De klinisch fysicus heeft tot taak de inzet, effectiviteit en veiligheid van de aanwezige 

technologische infrastructuur voor medische beeldvorming te optimaliseren en te borgen. Je 

werkt met moderne apparatuur. Je komt in aanraking met multidisciplinaire teams bestaande uit 

artsen, wetenschappers, laboranten, technici en fysici. 

Werkomgeving 

Een gezonde bevolking en excellente zorg door onderzoek en onderwijs. Daarvoor staat het 

Erasmus MC. Baanbrekend werken, grenzen verleggen en voorop lopen. In onderzoek, 

onderwijs en zorg. Bij ons werken denkers die doen. Gedreven aanpakkers die met veel 

verstand van zaken werken aan het verbeteren en vernieuwen van de zorg van vandaag en de 

gezondheid van morgen. 

De afdeling Radiologie & Nucleaire Geneeskunde is een dynamische afdeling die zich wil 

blijven ontwikkelen als (supra-)regionaal en internationaal kennis- en expertisecentrum op het 

gebied van patiëntenzorg, onderwijs & opleiding en onderzoek. De afdeling beheert ook 

beeldvormende apparatuur op andere afdelingen en fungeert als expert op het gebied van 

beeldvormende apparatuur. 

 



Je zal werkzaam zijn binnen het aandachtsgebied Klinische Fysica van de afdeling Radiologie & 

Nucleaire Geneeskunde. In het aandachtsgebied werken op dit moment twee klinisch fysici en 

drie fysici. Sinds kort is het aandachtsgebied ook verantwoordelijk voor klinisch fysische 

ondersteuning bij beeldvormende röntgenapparatuur vallend onder de afdeling Cardiologie in 

het Erasmus MC en de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde in het IJsselland 

Ziekenhuis. Om invulling te geven aan deze nieuwe taken willen wij het team uitbreiden met een 

klinisch fysicus.. 

Profiel 

Je bent geregistreerd als klinisch fysicus met subspecialisatie Radiologie en Nucleaire 

Geneeskunde of Algemene Klinische Fysica. Je hebt affiniteit met state-of-the-art medische 

beeldvorming inclusief MRI en beschikt over aantoonbare kennis en ervaring op dit gebied. Je 

bezit uitstekende communicatieve vaardigheden en beschikt over didactische vaardigheden, 

bent kritisch en onafhankelijk en kunt goed in teamverband werken binnen een multidisciplinaire 

omgeving. Aantoonbare wetenschappelijke ervaring en belangstelling voor innovatie zijn een 

pre. 

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor 

de aanstelling. 

Wat bieden wij 

Het bruto maandsalaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 6.665,- 

(schaal 14) bij een volledige werkweek van 36 uur. Daarnaast bieden wij onder andere een 

eindejaarsuitkering van 8,3%, een individueel reiskostenbudget, studiemogelijkheden en 

persoonlijk budget voor ontwikkeling.  De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair 

Medische Centra (UMC). 

Inlichtingen en Solliciteren 

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Herman Pieterman, hoofd 

Patiëntenzorg Radiologie en Nucleaire geneeskunde telefoon: 010 703 40 44 en met Marcel 

van Straten, klinisch fysicus, telefoon: 010 703 14 08. Heb je vragen met betrekking de 

sollicitatieprocedure dan kun je terecht bij de afdeling Recruitment via telefoon: 010 703 1892.  

Je kunt solliciteren door middel van het sollicitatieformulier.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst. 

 

 

 

www.erasmusmc.nl/werkenbij   

https://www.werkenbijerasmusmc.nl/werkgever/over-erasmus-mc/wat-bieden-wij-je
https://www.connexys.nl/erasmusmcpublic/run/register$.startup?z_f_taal=1&z_kan_advertentie_id=9838
http://www.erasmusmc.nl/werkenbij

