
 

Klinisch Fysicus AKF of RNG (0.5 FTE)  

Uw functie binnen onze afdeling 
 
Ter ondersteuning van een aantal projecten binnen de afdeling Radiologie zijn wij per direct 
op zoek naar tijdelijke versterking van ons team van klinisch fysici.  Deze functie van 0.5 FTE 
zal initieel voor 6 maanden zijn met uitzicht op omzetting naar permanente uitbreiding van 
ons team. 
 
We zoeken een collega die pragmatisch, ondernemend en creatief is en zich thuis voelt in 
een gespecialiseerd oncologisch ziekenhuis. Omdat de oncologie constant in beweging is en 
de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen is het AVL een dynamische en door de bijzondere 
patiëntenpopulatie ook inspirerende werkomgeving. De lijnen met management en medici in 
het AVL zijn kort en informeel.  
   
Als klinisch fysicus vervul je een trekkende rol bij aanschaftrajecten en adviseren wij bij de 
ontwerpfase en verbouwing van verschillende afdelingen. Zo staat er de komende jaren een 
ingrijpende verbouwing van de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde gepland. 
Voor deze tijdelijke functie zal je in overleg een aantal projecten binnen het werkterrein van 
de beeldvorming onder je hoede krijgen. 
 
De afdeling KFI-Algemeen bestaat momenteel uit vier klinisch fysici waaronder het hoofd van 
de afdeling (3 AKF, 1 RNG), een MRI fysicus en de instrumentele dienst (1 teamleider en 9 
technici). Er bestaat een nauwe samenwerking met o.a. de afdeling informatisering en met 
de klinisch fysici van de afdeling Radiotherapie. 

Uw profiel 
 

 Een afgeronde opleiding Klinische Fysica (AKF of RNG). 

 Affiniteit met het ondersteunen en initiëren van innovaties in de patiëntenzorg. 

 Generalist en teamplayer. 

 Goede contactuele eigenschappen. 

 Relativeringsvermogen en verantwoordelijkheidsbesef. 

Uw ontwikkelingsmogelijkheden en arbeidsvoorwaarden  

Met de innovatie en groei die we de komende jaren als organisatie gaan doormaken staan 
ook uw ontwikkeling en groei centraal. Vanzelfsprekend staan wij open voor initiatieven die 
uw ontwikkeling en die van onze afdeling ondersteunen. Wij bieden een tijdelijk contract voor 
de duur van een half jaar en voor 18 uur per week. De functie is ingedeeld in 
overeenstemming met FWG functiegroep 75 conform de CAO-Ziekenhuizen inclusief 
vakantietoeslag en eindejaarsuitkering. 
 
Spreekt de uitdaging je aan en herken jij je in de voorwaarden, dan nodigen we je graag uit 
voor een kennismaking. 
 
Voor meer informatie over deze vacature kunt je contact opnemen met Michiel Sinaasappel, 
(020 512 1519) of Erik-Jan Rijkhorst (020 512 1794). 
 
We streven ernaar om binnen 1 week een reactie op jouw sollicitatie te geven. 



 

Commerciële acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 


