
 

 
 
Binnen de vakgroep klinische fysica bestaat er een vacature voor de functie van: 

    

Biomedisch technoloog (m/v) 

36 uur per week 
 

SJG Weert is een dynamische organisatie die zich aanpast aan de uitdagingen van de 
hedendaagse gezondheidszorg. Het kleinschalige ziekenhuis, behorende tot de top 5 van de 
meest klantvriendelijke ziekenhuizen van Nederland, kenmerkt zich door korte lijnen en levert 
op professionele wijze verantwoorde, hoogstaande zorg.  
Wij bieden basiszorg in de volle breedte binnen de muren van SJG Weert of in samenwerking 
met partners in de regio. De klant staat daarbij steeds op de eerste plaats. 

 
Organisatie 
De vakgroep klinische fysica bestaat uit 1 klinisch fysicus en kent een samenwerkingsovereenkomst 
met het Catharina Ziekenhuis.  
De vakgroep maakt onderdeel uit van de afdeling Klinische Fysica en Medische Techniek, een 
medisch ondersteunende afdeling van SJG Weert. KFMT is binnen SJG Weert verantwoordelijk voor 
doelmatigheid, kwaliteit en veiligheid met betrekking tot de inzet van medische technologie. De 
afdeling bestaat uit 1 klinisch fysicus, tevens manager KFMT, 1 teamleider medische techniek en 3 
medisch technici.  

 
De functie 
In deze functie werk je met de afdeling KFMT gezamenlijk met andere zorgprofessionals aan een 
optimale en veilige inzet van medische technologie. Werkzaamheden die daarbij horen zijn: 

 Het ondersteunen van en toezien op het proces inzake de levenscyclus van medische 
technologie.  

 Het participeren in en eventueel begeleiden van aanschaf- en implementatieprojecten 
medische apparatuur.  

 Het ondersteunen van overige werkzaamheden van de vakgroep klinische fysica waaronder 
bijvoorbeeld: 
- trainen van gebruikers van medische technologie; 
- ondersteuning op het gebied van stralingshygiëne. 

Het takenpakket zal afhankelijk van de kennis en ambities van de kandidaat nader worden bepaald. 
De werkzaamheden van de biomedisch technoloog vallen onder verantwoordelijkheid van de 
vakgroep klinische fysica. 

  
Wat vragen we? 
 Je hebt een afgeronde universitaire opleiding biomedische technologie of een vergelijkbare studie; 

 Je beschikt bij voorkeur over een afgeronde post academische opleiding tot Qualified Medical 
Engineer (track Clinical Engineering); 

 Relevante werkervaring is een pre; 

 Je hebt actuele kennis van ontwikkelingen in het vakgebied en van kwaliteitssystemen in de zorg; 

 Je kunt goed projectmatig werken; 

 Je werkt zelfstandig en toont initiatief; 

 Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel; 
 Je bent een uitstekende communicator en bent goed in staat met verschillende disciplines samen 

te werken. 

 
  



Wat bieden we? 
Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-
Ziekenhuizen. 
Een mooie baan in een hecht team met veel kansen en ontwikkelmogelijkheden op zowel 
organisatorisch als inhoudelijk vlak.  
 
N.B.: Bij aanvang van de werkzaamheden dient men te beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag 
Natuurlijke Personen en de originele VOG te kunnen overleggen. 

 
Wil je meer weten? 
Voor meer informatie omtrent deze functie kun je contact opnemen met mevrouw M. Zijlmans, klinisch 
fysicus en manager KFMT, bereikbaar via tel.nr. 0495-572351. 

 
Hoe kun je solliciteren? 

Heb je interesse in deze functie? Dan verwijzen we je graag naar onze website: www.sjgweert.nl 
 
 

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure. 
 

 
Weert, 10 december 2018                                                     
ADV18.109      

   

https://www.sjgweert.nl/professionals/werken-in-sjgweert/vacatures

