
 

Radiotherapiegroep geeft radiotherapeutische zorg aan patiënten met kanker 
op drie behandellocaties: Arnhem, Deventer en Ede. Naast de dagelijkse 
patiëntenzorg dragen we actief bij aan innovaties op het gebied van 
radiotherapie. De groep klinische fysica van Radiotherapiegroep bestaat uit 
enthousiaste mensen, die een initiërende rol spelen in nieuwe 
ontwikkelingen. In verband met het vertrek van één van onze collega’s, zijn 
wij binnen de bestaande formatie op zoek naar een: 
 

 

Klinisch Fysisch Medewerker  
36 uur per week 
 
De organisatie 

 

Radiotherapiegroep heeft circa  

230 medewerkers, onder wie  

9 klinisch fysici, 8 klinisch fysisch 

medewerkers, 8 versnellertechnici,  

24 radiotherapeuten en 90 

radiotherapeutisch laboranten. 

Jaarlijks voeren we ruim 4.500  

bestralingsbehandelingen uit.  

 

 

Functie-informatie 

 
Als Klinisch Fysisch Medewerker 

verricht je o.a. de volgende 

werkzaamheden: 

 

 Ontwikkelen van Quality Assurance 

methodieken; 

 Uitvoeren van kwaliteitscontroles 

aan versnellers en CT; 

 Bijdragen aan projecten voor de 

ontwikkeling en automatisering van 

nieuwe en bestaande technieken; 

 Participeren aan projecten die samen 

met fabrikanten worden gedaan of in 

het kader van wetenschappelijk 

onderzoek;  

 Onderhoud en ondersteuning van 

treatment planningsystemen; 

 Controle van individuele 

patiëntplanningen. 

 

Informatie en 
sollicitatie 
 
Wil je meer informatie, 

neem dan contact op met  
Martijn van het Loo 

(Klinisch Fysisch Mede-
werker), telefoon 026-
3712412 of André Minken 
(hoofd Klinische Fysica), 
telefoon 0570-646900. 

 
Wanneer je wilt 
solliciteren, stuur dan 
voor 1 september 2017 
je motivatie en cv naar:  
sollicitatie@radiotherapiegroep.nl 
o.v.v. vacature klinisch 

fysisch medewerker  
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Functie-eisen 
 

 Je bent een teamplayer met ambitie 

en goede communicatieve 

vaardigheden; 

 Je bent in het bezit van een diploma 

HBO (Technische) Natuurkunde of 

gelijkwaardig; 

 Je hebt bij voorkeur enkele jaren 

ervaring als Klinisch Fysisch 

Medewerker; 

 Je hebt een flexibele inzet ten 

aanzien van werkdagen, werktijden 

en locatie. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

 

De arbeidsvoorwaarden zijn conform 

de CAO Ziekenhuizen. De functie 

wordt ingedeeld afhankelijk van 

ervaring. Het maximum salaris 

bedraagt € 3.840 bruto per maand. 

 

We vragen van iedere medewerker 

binnen Radiotherapiegroep een 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 

 
Radiotherapiegroep is gevestigd op 

locaties in Arnhem, Deventer en Ede. 

De werkzaamheden worden 

uitgevoerd in Arnhem en Ede. In de 

toekomst kan inzet op een andere 

locatie aan de orde zijn. 
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