
                                 
 

 
Klinisch Fysicus  
25 uur Ziekenhuis Amstelland en 11 uur BovenIJ Ziekenhuis 

 

Als klinisch fysicus ben je ziekenhuisbreed beschikbaar voor onder andere de afdelingen 

Medische Techniek, Radiologie en OK. Je bent goed op de hoogte van relevante wet- en 

regelgeving en draagt zorg voor de uitvoering en borging van het Convenant Veilige 

Toepassing Medische Technologie. Je bent lid van de investeringscommissie en van de 

stralingscommissie, in Ziekenhuis Amstelland ben je geen lid maar voorzitter van de 

stralingscommissie.  

 

Over Ziekenhuis Amstelland en het BovenIJ Ziekenhuis 

Onze beide ziekenhuizen werken in een omgeving met een ruim aanbod aan 

ziekenhuizen en behandelcentra. We onderscheiden ons door een sterk basisprofiel, onze 

kleinschaligheid en onze korte lijnen binnen de organisatie en de goede samenwerking 

met onze verwijzers. Je werkt nauw samen met medisch specialisten en er is ruimte voor 
initiatief. Je persoonlijke, vakmatige ontwikkeling staat bij ons voorop. 

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Fenneke van der Zijl, manager 

Ondersteunende Diensten in Ziekenhuis Amstelland, tel 020- 7556083, Tim Koeleman, 

bedrijfskundig manager in het BovenIJ Ziekenhuis, tel. 020-6346343 of Rene Kroes, 

klinisch fysicus, tel. 06-16442343.  

 

Wat mag je van ons verwachten?  

 Een dienstverband voor in totaal 36 uur per week. Je krijgt zowel een 

arbeidsovereenkomst met Ziekenhuis Amstelland als met het BovenIJ ziekenhuis; 

 Een salaris van maximaal € 7.518,00 bruto per maand (FWG 75), op basis van 36 

uur per week, de arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO ziekenhuizen; 

 Een ruim aanbod aan bijscholingen en opleidingen; 

 Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals het meerkeuzesysteem 

arbeidsvoorwaarden. 

 

Wat verwachten we van jou?  

Van jou verwachten we dat je een universitaire masteropleiding hebt afgerond, gevolgd 

door een postdoctorale opleiding klinische fysica met aandachtsgebied Algemeen of 

Radiologie.  

Je bent geregistreerd in het register van de NVKF. Daarnaast heb je enkele jaren  

werkervaring in het vak. Je hebt grondige kennis en ervaring met het implementeren van 

relevante wet- en regelgeving rondom medische technologie (o.a. Convenant Medische 

Technologie, niet CE-apparatuur, stralingshygiëne). Je bent een stevige en inspirerende 

persoonlijkheid, bent overtuigend en besluitvaardig met een duidelijke visie en krijgt 

zaken van de grond. Je hebt een sterk verantwoordelijkheidsbesef en hebt een goed 

gevoel voor organisatorische verhoudingen. Samenwerken met o.a. medisch specialisten, 

verpleegkundigen, technici en ICT-ers gaat je eenvoudig af. 

 

Informatie & Sollicitatie 

Reageren op deze vacature kan tot 25 februari via deze link. Vul je gegevens in en sluit 

je sollicitatiebrief en cv in Word bij. Je kunt je sollicitatie richten aan de afdeling P&O, 

t.a.v. Brenda van Heek, managementassistente P&O. Wij nemen dan binnen twee weken 

na het sluiten van de vacature contact met je op. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld en 

doorplaatsing / overname van de wervingsteksten is niet toegestaan. 

https://www.ziekenhuisamstelland.nl/nl/professionals/werken-en-leren/vacatures/apply.html?id=94606

