
 

 

Klinisch fysicus in opleiding (36 uur) 
subspecialisme radiologie en nucleaire geneeskunde 

 

Er staat een uitdagende opleiding voor je klaar in Amsterdam UMC en Tergooi! 
 

Werkomgeving 

De klinisch fysicus in opleiding voor subspecialisme radiologie en nucleaire geneeskunde wordt opgeleid op 

twee locaties. In Amsterdam UMC, locatie VUmc voor 3,5 jaar en in Tergooi in Hilversum voor een half jaar. 

De afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde van Amsterdam UMC verzorgt patiëntenzorg in de 

radiologische en nucleaire beeldvorming, heeft een research programma waarbij wordt geparticipeerd in de 

onderzoeksinstituten van het UMC en heeft onderwijs activiteiten. Binnen het vakgebied van de klinische fysica 

verzorgt de afdeling de opleiding tot geregistreerd klinisch fysicus. In Amsterdam UMC en de regio wordt nauw 

samengewerkt met de opleidingen klinische fysica op de andere subspecialismen, in het opleidingscluster 

klinische fysica Noord-Holland. 

Binnen Tergooi wordt de opleiding verzorgd vanuit de afdeling Klinische Fysica en Medische Technologie die 

verantwoordelijk is voor het veilig gebruik, de investeringen en het onderhoud van alle medische technologie 

van het ziekenhuis. 

 

Het betreft een opleiding tot klinisch fysicus met subspecialisme radiologie en nucleaire geneeskunde, 

overeenkomstig de opleidingseisen van de Stichting Opleiding Klinisch Fysicus (OKF, www.stichtingOKF.nl). 

De opleiding duurt nominaal vier jaar. 

 

Werkzaamheden 

Je volgt een opleiding tot klinisch fysicus subspecialisme radiologie en nucleaire geneeskunde. Dit doe je vooral 

door het uitvoeren van allerlei projecten, aangevuld met stages en cursussen. De opleiding bevat een aantal 

componenten: medische diagnostiek en therapie, wetenschappelijk onderzoek, klinische informatica, veiligheid 

en stralingshygiëne, onderwijs en attitudevorming.  

 

Jouw profiel 

Wij zoeken een kandidaat die de volgende kwaliteiten met zich meebrengt: 

- je hebt een academische opleiding (technische) natuurkunde of een door de OKF gelijkwaardig geachte 

vooropleiding voltooid; 

- je bent geïnteresseerd in klinische fysica in al haar facetten, met nadruk op radiologische en nucleaire 

toepassingen; 

- je kunt projectmatig werken; 

- je kunt goed communiceren met collega’s, technici, artsen, en laboranten; 

- je functioneert goed in een multidisciplinaire omgeving; 

- je schakelt makkelijk tussen verschillende taken en projecten. 

- het is een pre als je gepromoveerd bent op een natuurwetenschappelijk onderwerp. 

 

Wij bieden 

Salarisschaal: 10 (min. 2750 tot 4361 euro bruto) bij een fulltime dienstverband, afhankelijk van opleiding en 

ervaring. Je wordt uitbetaald volgens de CAO UMC en aangesteld binnen de afdeling Radiologie en Nucleaire 

Geneeskunde voor de duur van de opleiding. 

 

Naast een uitstekend basissalaris bieden we onder andere 8,3% eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag. Klik 

hier voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. Het is voor nieuw aangestelde medewerkers verplicht 

om bij indiensttreding een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te vragen. Je dient hiervoor in het bezit te zijn 

van een DigiD. 

 

Interesse? 

Voor inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen met dr. Mark Hofman, klinisch fysicus 

en opleider via tel: 020-4444 593. Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen 

met Faisca Stuiver, corporate recruiter via 020-4445635. 

 

Je kunt uiterlijk tot en met 5 mei 2019 solliciteren via www.werkenbijvumc.nl 

http://www.stichtingokf.nl/
http://www.werkenbijvumc.nl/arbeidsvoorwaarden/
http://www.werkenbijvumc.nl/

