
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglement vacatures NVKF-website  
 
De NVKF biedt de mogelijkheid vacatures te plaatsen op haar website. In dit reglement worden de 
voorwaarden voor plaatsing beschreven.  
 
1. Er worden vacatures geplaatst voor AIOS klinisch fysicus, klinisch fysicus of wanneer er in de 

functieomschrijving expliciet een klinisch fysicus gezocht wordt. De NVKF heeft het recht een 
vacature te weigeren indien deze niet overeenkomt met de doelstellingen van de NVKF. In 
voorkomende gevallen wordt hierover contact opgenomen met de aanvrager, met opgaaf van 
redenen.  

2. De kosten voor plaatsing van vacatures zijn als volgt:  
a. € 660,- per vacature voor de eerste plaatsing.  
b. € 275,- per vacature voor een herplaatsing (herplaatsing is een aanpassing van de 

reactiedatum). 
3. De vacature wordt geplaatst:  

a. Op de vacaturepagina van de NVKF-website.  
b. Voor een duur van 2 maanden, tenzij de aanvrager een kortere plaatsing wenst. 

4. Een vacature wordt per e-mail aangeboden aan secretariaat@nvkf.nl. In deze mail vermeldt de 
aanvrager de titel van de vacature, de gewenste plaatsingsdatum,  eventueel de datum waarop 
de vacature verwijderd dient te worden, de vacaturetekst (PDF-bestand) en het factuuradres 
(incl. e-mailadres).  

5. Gestreefd wordt om een vacature binnen 2 werkdagen op de NVKF-website te plaatsen. De 
aanvrager ontvangt na plaatsing van de vacature een bevestiging per e-mail waarin aangegeven 
staat tot welke datum de vacature op de website geplaatst is. De factuur voor plaatsing van de 
vacature zal naar het opgegeven e-mailadres gestuurd worden. De aanvrager kan éénmalig 
binnen 2 werkdagen wijzigingen of opmerkingen doorgeven aan secretariaat@nvkf.nl. Deze 
wijzigingen worden binnen 2 werkdagen verwerkt.  

6. De NVKF heeft niet het recht een vacaturetekst te wijzigen. In geval van voorgesteld redigeren 
wordt eerst contact opgenomen met de aanvrager.  

 
Indien gewenst kunt u de vacature ook uitzetten bij de EFOMP, dit is in enkele gevallen gratis. Voor de 
kosten, voorwaarden en aanmelden van vacatures verwijzen wij u naar de website van de EFOMP. 

mailto:secretariaat@nvkf.nl
mailto:secretariaat@nvkf.nl
http://www.efomp.org/

