
 

 
afdelingsnaam: Radiotherapie 
vacaturenummer: D.19.VC.MP.20 
dienstverband: fulltime 
met ingang van: zo spoedig mogelijk 
sluitingsdatum: tot en met 2 juni 2019 
 
In het Leids Universitair Medisch Centrum werken we continu aan het verbeteren van de patiëntenzorg. Wij investeren 

in baanbrekend, internationaal onderzoek en werken met de nieuwste apparatuur. Samen met onze artsen, 
gespecialiseerde zorgverleners, docenten, wetenschappelijke onderzoekers en ons ondersteunend personeel streven 

wij naar de hoogste kwaliteit op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en internationaal onderzoek. 

 

Klinisch Fysisch Medewerker 
 
De functie 
Je bent verantwoordelijk voor het goed en veilig functioneren van onze medische apparatuur. Ben jij de klinisch 
fysisch medewerker waar wij naar op zoek zijn? 
 
Als klinisch fysisch medewerker radiotherapie ben je betrokken bij de ingebruikname van complexe medische 
apparatuur. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van deze apparatuur. Binnen jouw vakgebied ben jij het 
aanspreekpunt voor artsen, laboranten en onderzoekers. Tevens verzorg je dosimetrische ondersteuning en 
advisering bij individuele patiëntbehandelingen. Verder neem je deel aan innovatieve projecten op de afdeling, 
waaronder de invoering van nieuwe beeld gestuurde bestralingstechnieken, kwaliteits-controleprocedures en 
treatmentplanning software. 
 
Werken bij het LUMC 
De afdelingen Radiotherapie van het LUMC en het RdG zijn geïntegreerd. We behandelen per jaar ongeveer 3500 
oncologische patiënten door bestraling. Voor deze patiënten is het goed functioneren van onze bestralingsapparatuur 
letterlijk van levensbelang. De fysicagroep draagt zorg voor alle klinisch-fysische en technische aspecten van de 
radiotherapie en is zowel verantwoordelijk voor het goed functioneren van alle (bestralings)apparatuur alsook voor de 
ICT op de afdeling. 
 
Het profiel 
Je bent in het bezit van een afgeronde hbo- of universitaire bacheloropleiding Technische Natuurkunde of een 
gelijkwaardige opleiding. Bij voorkeur heb je enige jaren werkervaring in een relevante technisch-ondersteunende 
functie in de patiëntenzorg, bijvoorbeeld in de radiotherapie of radiologie. Maar ook als je net bent afgestudeerd ben je 
van harte welkom om te solliciteren. Je bent bereid om ontbrekende kennis te verwerven op het gebied van 
stralingsdosimetrie, stralingsfysica en beeldvormende systemen. Verder heb je aantoonbare affiniteit met en 
enthousiasme voor het werken met ICT. Wij vinden het belangrijk dat je beschikt over goede communicatieve 
vaardigheden en kunt functioneren in een dynamische en multidisciplinaire omgeving.  
 
Ons aanbod 
Je treedt in dienst bij het LUMC, maar je zult op beide locaties van de afdeling werkzaam zijn. Je werkt in een 
dienstverband van 36 uur per week. Ben je een nieuwe medewerker, dan krijg je in eerste instantie een aanstelling 
voor één jaar, met uitzicht op een vast dienstverband. Het salaris is afhankelijk van je opleiding en ervaring en 
bedraagt maximaal € 3.969,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband (schaal 9, CAO UMC). 
 
Meer informatie 
De uitgebreide vacaturetekst kan je vinden op www.lumc.nl/vacatures. Voor vragen over deze functie kan je contact 
opnemen met Martijn Ketelaars, hoofd Klinische Fysica RT groep, afdeling Radiotherapie, telefoon 071 529 89 98 of 
email: m.ketelaars@lumc.nl 
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