Specialisten in epilepsie en slaap- en waakstoornissen
Kempenhaeghe is het leidend expertisecentrum in Nederland binnen de vakgebieden epileptologie,
slaapgeneeskunde en neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen. De zorgvragen van onze
patiënten zijn complex en indringend. Met behulp van hoogwaardige, diagnostische methoden en via
persoonlijke aandacht zetten wij ons in om onze patiënten te helpen. Maatwerk en multidisciplinair
werken zijn daarbij uitgangspunten, met het zwaartepunt in de neurologie. Verspreid over locaties in
Heeze, Sterksel en Oosterhout telt Kempenhaeghe zo’n 1200 medewerkers en 460 bedden.
Wij zoeken voor onze afdeling Klinische Fysica in Heeze een

Medewerker Klinische Fysica (m/v)
60-100%
Informatie
De afdeling Klinische Fysica ondersteunt de ontwikkeling, implementatie en het onderhoud van
technische systemen en medische apparatuur ten behoeve van patiëntendiagnostiek, behandeling en
bewaking. Klinische Fysica initieert en ondersteunt tevens wetenschappelijk onderzoek en innovatie
op dit gebied. De afdeling bestaat uit ongeveer 7 fte (9 personen).
Functie-inhoud
 Beheren van technische systemen t.b.v. patiëntbewaking en diagnose en behandeling van
epilepsie en slaapstoornissen;
o Het onderhouden, adviseren, repareren en implementeren van (nieuwe)
meetsystemen, medische apparatuur en patiëntbewakingsapparatuur;
o Contact onderhouden met gebruikers (verpleging, laboranten, artsen) en externe
serviceorganisaties / leveranciers;
 Ondersteuning op het snijvlak van Medische Technologie en ICT;

Wij vragen
 HBO opleiding gezondheidszorg technologie, ICT, elektrotechniek of andere relevante
technische opleiding.
 Kennis van en affiniteit met ICT en netwerken;
 Initiatiefrijk en ondernemend, praktische oplossingsgerichte aanpak, hands-on mentaliteit;
 Goede communicatieve vaardigheden;
 Klant- en servicegericht;
 Pré:
o Ervaring met multidisciplinaire samenwerking, projectmatig werken, werken in
teamverband;
o Kennis van medische apparatuur.

Arbeidsvoorwaarden
Aangeboden wordt een 60%-100% functie voor de duur van minimaal 1 jaar met uitzicht op een
aanstelling voor onbepaalde tijd. De arbeidsvoorwaarden worden ontleend aan de CAO Ziekenhuizen.
Salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring.

Informeren en solliciteren
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met de heer dr. ing. J.P. van Dijk, Hoofd
Klinische Fysica tel. 040-2279493. U kunt ook de website bezoeken: www.kempenhaeghe.nl.
Uw sollicitatie kunt u tot 20 maart 2017 kenbaar maken via onze website.

