Klinisch fysicus M/V
Functie

Klinisch fysicus

Afdeling

Medische Technologie / vakgroep Klinische Fysica

Dienstverband

Onbepaalde tijd

Aantal uren

25-28 uur per week

Salaris

FWG 80 (Min. € 5637,- / Max 8640,- bruto)

Per

In overleg

Bijzonderheden

Assessment en referentieonderzoek kunnen onderdeel uitmaken
van de procedure

Klinische Fysica
De vakgroep Klinische Fysica is verantwoordelijk voor de werkgebieden algemene klinische fysica,
Radiologie, Nucleaire Geneeskunde en stralingsbescherming. Tevens is de huidige klinisch fysicus hoofd
van de afdeling Medische Technologie. De vakgroep Klinische Fysica is onderdeel van het Facilitair Bedrijf
en valt onder de directeur facilitair bedrijf. De aan te nemen klinisch fysicus richt zich op de afdeling Nucleaire
Geneeskunde, Radiologie en stralingsbescherming. U bent werkzaam binnen de vakgroep Klinische Fysica.
Daarnaast bent u lid van de medische staf van Ziekenhuis Gelderse Vallei.
De baan
De klinisch fysicus is verantwoordelijk voor de werkgebieden Radiologie, Nucleaire geneeskunde en
stralingsbescherming. U adviseert, inspecteert en signaleert de naleving van beleid, richtlijnen
en wettelijke voorschriften. Tevens adviseert u de medisch specialist bij de uitvoering van patiënten
onderzoeken en behandelingen over de veiligheid van de patiënt en zijn omgeving bij de toepassing van
de apparatuur en straling. Daarnaast speelt de klinisch fysicus vaak een rol bij de aanschaf van medische
apparatuur en werkt nauw samen met afdelingen Medische Technologie en Informatisering &
Automatisering (I&A). Uitdagingen voor de komende jaren zijn de verbouwing van het OK-complex. Het
opzetten van een kwaliteitssysteem voor Nucleaire Geneeskunde en Radiologie, dosisregistratie,
invoering Convenant Medische Technologie en het opzetten van bij- en nascholing stralingshygiëne.
Het profiel
 Je bent geregistreerd als klinisch fysicus of je verwacht deze registratie binnenkort te halen.
Klinisch fysici met specialisatie Radiologie, Nucleaire Geneeskunde en Algemeen klinisch fysici
met sterke interesse in Radiologie en Nucleaire Geneeskunde en stralingsbescherming worden
uitgenodigd te reageren.
 Je ben pro-actief, daadkrachtig en weet wat jouw verantwoordelijkheden zijn.
 Je activeert en motiveert medisch specialisten, verpleegkundigen, medisch technici en ICT-ers.
 Je kunt goed prioriteiten stellen, je doorziet snel processen en bent in staat te schakelen tussen
alle aspecten en rollen die deze brede functie met zich meebrengt.
 Je hebt een goed ontwikkelde organisatiesensitiviteit, creëert risicobewustzijn en je bent
makkelijk benaderbaar.
Het aanbod
Het salaris is conform CAO Ziekenhuizen FWG 80. Daarnaast mag je rekenen op allerlei aantrekkelijke
secundaire arbeidsvoorwaarden. De klinisch fysicus is lid van de medische staf.
Informatie en sollicitatie
Meer weten over het werk als klinisch fysicus nucleaire geneeskunde en radiologie? Neem dan contact
op met Marlies Overvelde, algemeen klinisch fysicus, 0318-433077. Direct solliciteren via de website
www.werkenbijzgv.nl kan natuurlijk ook. Je kan je sollicitatiebrief insturen vóór 1 mei 2017.
De sollicitatiegesprekken vinden begin mei plaats.
ACQUISITIE N.A.V. DEZE ADVERTENTIE WORDT NIET OP PRIJS GESTELD
Werving & Selectie

6 april 2017

2017.066

