
 

 
 

Klinisch Fysicus en stralingsdeskundige 
 

Ben jij op zoek naar meer innovatie en dynamiek op het gebied van (klinische) fysica en 
stralingsbescherming? Wil jij uitgedaagd worden in je vak? En samenwerken met een team van 

professionals? Dan is dit jouw volgende carrièrestap! 
 
Wat ga je doen 
Als klinisch fysicus en stralingsdeskundige werk je in ambitieus team van ruim 15  (klinisch) fysici 
samen met stralingsdeskundigen, medisch technici en ICT’ers en samen met hen ben je 
verantwoordelijk voor de infrastructuur van de afdeling RNG op het gebied van medische techniek, 
ICT, (klinische) fysica en stralingsbescherming. Jouw taak is het om te zorgen voor optimaal gebruik 
van medisch-radiologische apparatuur, inclusief stralingsbescherming. Dit doe je zowel op locatie 
AMC als VUmc. Een greep uit jouw dagelijkse werkzaamheden: 

 Opstellen van risicoanalyses (RIE) voor toepassingen van ioniserende straling op de afdeling 
RNG; 

 Toezicht houden op de handelingen met ioniserende straling op de afdeling RNG en het 
naleven van de voorschriften uit de RIE’s, de interne regelingen en de Nederlandse 
wetgeving; 

 Adviseren bij aanschaf van medisch-radiologische apparatuur, uitvoeren van 
kwaliteitscontroles en het optimaliseren van protocollen; 

 Het organiseren van onderwijs, instructies en voorlichtingen voor medewerkers van de 
afdeling RNG, studenten binnen de opleidingen Geneeskunde en Medische 
Natuurwetenschappen en medewerkers van andere afdelingen die betrokken zijn bij 
stralingstoepassingen van de afdeling RNG; 

 Participatie in de opleiding tot klinisch fysicus; 
 Het ondersteunen van research en een actieve rol bij innovatie op de afdeling. 

 
Wat neem je mee 

 Een registratie als klinisch fysicus; 
 Een diploma coördinerend stralingsdeskundige (voorheen niveau 3) en bij voorkeur ervaring 

als stralingsdeskundige; 
 Ervaring met medische beeldvorming in een onderzoeks- en zorgomgeving; 
 Uitstekende communicatieve en schriftelijke vaardigheden en een dienstverlenende 

instelling. Je kunt op alle niveaus goed communiceren en gemakkelijk schakelen; 
 Collegialiteit, enthousiasme, ambitie en teamspirit om samen met de andere 

zorgprofessionals te zorgen voor een veilige stralingsomgeving. 
 
Wat bieden we jou 

 Een jaarcontract met uitzicht op een vast contract. 
 Inschaling op basis van opleiding en ervaring. 
 Naast een goed basissalaris krijg je onder andere 8,3% eindejaarsuitkering en 8% 

vakantietoeslag. Bereken hier jouw netto salaris. 
 Gratis en onbeperkt toegang tot onze online leeromgeving GoodHabitz. 
 Pensioenopbouw bij het ABP, waarvan wij 70% van de premie betalen. 

https://www.vismaraet.nl/bruto-netto-salaris-berekenen/


 Vergoeding van 75% van je OV-reiskosten. Kom je liever op de fiets? Dan hebben we een 
goede fietsregeling. 

 Een actieve personeelsvereniging én Jong Amsterdam UMC vereniging, die beide leuke 
(sportieve) activiteiten en evenementen organiseren. 

 
Waar en met wie werk je samen 
De afdeling RNG is actief binnen de drie academische pijlers van onderwijs, onderzoek en zorg. Onze 
werkzaamheden worden verricht op twee locaties: locatie AMC en locatie VUmc.  Op beide locaties 
worden diagnostiek en behandelingen uitgevoerd met ioniserende en niet-ioniserende straling. 
Je inwerkperiode(half jaar) zal plaatsvinden op locatie VUmc en vervolgens zul je op beide 
locaties worden ingezet. Je werkt samen met laboranten, radiologen, stralingsdeskundigen, medisch 
technici, inkopers en (klinisch) fysici. 
De cultuur is open en de samenwerking over het algemeen laagdrempelig. Bovendien streven we 
naar gelijke kansen voor iedereen. Dat betekent dat er ruimte is voor eenieders cultuur, afkomst, 
ideeën en creativiteit. 
 
Interesse in deze functie 
De eerste ronde sollicitatiegesprekken staat gepland op 15 en 16 december. Wij vragen je 
om hier alvast rekening mee te houden.  
Heb je nog vragen? Voor inhoudelijke informatie kun je terecht bij Aart Nederveen, Klinisch 
Fysicus via a.j.nederveen@amsterdamumc.nl 
Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Carla Noom, Recruitment 
Adviseur, via 06-25210185.  
Een referentiecheck, screening en aanstellingskeuring kunnen onderdeel zijn van de procedure. 
Lees hier of dit ook voor jou geldt. Kom je bij ons in dienst, dan vragen we een VOG (Verklaring 
Omtrent Gedrag).  
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
Direct solliciteren kan via Werken bij AmsterdamUMC | Klinisch fysicus en stralingsdeskundige 

mailto:a.j.nederveen@amsterdamumc.nl
http://werkenbij.amsterdamumc.org/nl/algemeen/medewerkerscreening
https://werkenbij.amsterdamumc.org/nl/vacatures/zorg/klinisch-fysicus-en-stralingsdeskundige

