
Assistent Klinisch Fysica en Informatica 
   

Kom jij onze vakgroep ondersteunen? 

   

Algemene informatie 
Het Maasstad Ziekenhuis levert topklinische zorg in de regio Rotterdam. Het ziekenhuis heeft de ambitie uit te 
groeien tot een toonaangevend ziekenhuis, met professionele kwaliteit en klantgerichtheid als de twee belangrijke 
pijlers. Vanuit het zorgproces worden hoge eisen gesteld aan beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid van 
de dienstverlening. 
Ben je op zoek naar een technische omgeving waarin volop ruimte is om jezelf te ontwikkelen? Voor de vakgroep 
Klinische Fysica zijn wij op zoek naar een enthousiaste, proactieve assistent (WO werk- en denkniveau), die in 
staat is zowel zelfstandig als in samenwerking met andere medewerkers een bijdrage te leveren aan de 
verbetering van de kwaliteit van zorg. 
In deze functie ga je aan de slag met zowel de kwaliteitsborging van medische technologie als de 
kwaliteitsborging van klinische IT-applicaties. Dit doe je in samenwerking met ervaren klinisch fysici en een 
informaticus, binnen een team waarin verschillende technische disciplines zijn vertegenwoordigd. Als assistent ga 
je primair aan de slag binnen het Maasstad Ziekenhuis, maar ga je ook binnen de regio werkzaamheden 
verrichten.  

Jij 
• maakt deel uit van de vakgroep Klinische Fysica, voert zelfstandig (onder verantwoordelijkheid van een klinisch 
fysicus of informaticus) werkzaamheden uit op het gebied van kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van medische 
technologie, met de nadruk op klinische informatica; 
• bent op zoek naar een omgeving waarin je verder kunt ontwikkelen en veel kunt leren; 
• beschikt minimaal over een opleiding op WO-niveau, bij voorkeur op het gebied van (Bio-) Medische 
Technologie;  
• hebt bij voorkeur enkele jaren ervaring; 
• hebt aantoonbaar affiniteit met patiëntenzorg en Medische Technologie; 
• wordt enthousiast van de kans om door middel van je technische kennis en vaardigheden bij te kunnen dragen 
aan goede en veilige zorg voor onze patiënten; 
• wil graag onderdeel uitmaken van en samenwerken met een ervaren team waarin de sfeer informeel is; 
• bent proactief, goed in staat om te gaan met diverse belangen binnen de organisatie en beschikt over een sterk 
analytisch vermogen; 
• beschikt over goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk) en bent in staat als professional 
te opereren binnen een multidisciplinaire omgeving. 

Wij 
• bestaan uit een vakgroep van 3 algemeen klinisch fysici en 1 klinisch informaticus; 
• werken op meerdere locaties binnen de regio; 
• zijn flexibel, proactief en zien graag een uitdaging; 
• zijn innovatief, patiëntgericht en streven continu naar de beste kwaliteit; 
• bieden de ruimte voor verdere opleiding en groei, we kunnen je intern verder begeleiden; 
• bieden in onderling overleg de mogelijkheid tot verdere opleiding tot klinisch informaticus; 
• vinden klantgerichtheid van groot belang, je werkt in het ziekenhuis en staat dichtbij patiënten en personeel; 
• wij willen de integratie tussen ICT, Techniek en Medische Technologie verder bevorderen waardoor je bredere 
kennis kunt opdoen van de verschillende disciplines; 
• zijn een ambitieus ziekenhuis dat de lat hoog legt om zo hoog mogelijke kwaliteit zorg te realiseren en ons 
continue te verbeteren; 
• bieden een functie voor 28 - 36 uur per week;  
• bieden een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (jaarcontract), met uitzicht op een vaste aanstelling; 
• bieden een salaris van min. € 3.072,- en max. € 4.466,- bruto per maand o.b.v. 36 uur per week. De inschaling 
vindt plaats conform cao Ziekenhuizen in FWG schaal 60;  
• bieden een eindejaarsuitkering van 8,33%, vakantiegeld van 8,33%, 144 vakantie-uren, 57 uur aan persoonlijk 
levensfase budget conform cao Ziekenhuizen o.b.v. 36 uur en de mogelijkheid om gebruik te maken van het 
meerkeuze systeem;  
• zijn zeer goed bereikbaar met het Openbaar Vervoer, NS-station Lombardijen ligt op vijf minuten loopafstand. 

Informatie en sollicitaties 
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met: 
Raymond Sladek, Klinisch Fysicus, 010 - 291 2566  

Gesprekken vinden plaats op 21 november, 28 november en 12 december 2018. 
 



Wij vragen bij aanstelling een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). 
 
Medewerkers van het Maasstad Ziekenhuis hebben voorrang binnen de sollicitatieprocedure. 

Solliciteren kan via https://www.maasstadziekenhuis.nl/vacatures/Paramedisch/Assistent-Klinisch-Fysica-
en-Informatica-10297-02S00024KP  

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