
 

      

Het zelfstandig radiotherapeutisch instituut MAASTRO CLINIC verzorgt de bestraling van kankerpatiënten voor de 
provincie Limburg vanuit Maastricht en vanuit haar dependance in Venlo. Het protonentherapiecentrum in 
Maastricht (ZON-PTC) is gestart met het behandelen van patiënten vanaf februari 2019. 
MAASTRO CLINIC beschikt over geavanceerde apparatuur zoals 6 Varian TrueBeams met kV en MV imaging mo-
gelijkheid, twee nieuwe Dual Energy CT scanners, een PET-CT scanner en een uitgebreid brachytherapiepro-
gramma. Speerpunt van onze klinisch fysica is beeld- en dosisgestuurde adaptieve radiotherapie. Het Randwijck 
terrein met academisch ziekenhuis en universiteit (MUMC+) vormt een perfecte setting voor excellente patiën-
tenzorg, innovatie, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. 
 

Ter uitbreiding van ons innovatieteam zijn we op zoek naar een: 
 

Innovatie Fysicus / (Bio)Medisch Technoloog (32-36 uur/week) 
 
In deze functie maak je onderdeel uit van onze Fysica Innovatie groep waarin klinisch fysici (in opleiding), klinisch 
fysisch medewerkers en innovatie-/projectfysici samenwerken aan hoogwaardige patiëntenzorg. Binnen deze 
groep is er een multidisciplinair innovatieteam dat beschikt over meerdere expertises en verantwoordelijk is 
voor de implementatie van onderzoek en innovatie in de patiëntenzorg. Projecten zijn in lijn met de strategische 
doelen van MAASTRO rondom geavanceerde radiotherapie voor zowel fotonentherapie, brachytherapie alsook 
de nieuwe protonentherapie behandelingen, verbeterde beeldvorming met behulp van Dual Energy CT en MRI, 
en optimalisatie van bestralingstechnieken en behandelplannen. In deze functie, die op junior of senior niveau 
kan worden ingevuld, pak je samen projecten op en draag je hiervoor ook verantwoordelijkheid. 

We zijn op zoek naar kandidaten met: 

- minimaal een Master diploma in Natuurkunde, (Bio)Medische Technologie, Technische Geneeskunde of 
vergelijkbaar; een afgeronde promotie (PhD) is gewenst maar niet vereist. 

- gevoel voor de vertaling van medisch technologische vraagstukken naar praktische toepassingen en dit 
ook kunnen uitleggen aan collega’s; 

- (bij voorkeur) ervaring in beeldvorming en/of radiotherapie; 

- basis programmeerervaring (bijv. Matlab);  

- goede uitdrukkingsvaardigheden in het Engels en bij voorkeur ook in het Nederlands; 

- een echte teamplayer-mentaliteit. 

Wat bieden we jou? 

- Interessante en innovatieve projecten op het snijvlak van onderzoek en implementatie in de dagelijkse 
patiëntenzorg; 

- een stimulerende werkomgeving in een multidisciplinair gemotiveerd team; 

- mogelijkheden om jezelf, bijvoorbeeld door opleiding, verder te ontwikkelen; 

- een arbeidsovereenkomst (32-36 uur/week) voor, in eerste instantie, de duur van 1 jaar met de intentie 
tot een vast dienstverband; 

- werktijden in overleg te bepalen, 4 x 9u werken is bijvoorbeeld een mogelijkheid; 

- uitstekende arbeidsvoorwaarden conform CAO Ziekenhuizen; 

- salaris op basis van FWG 55 (maximaal € 3.917,- /maand) of FWG 60 (max. € 4.466 / maand), afhankelijk 
van competenties en relevante werkervaring. Daarnaast 8.33% vakantiegeld, 8.33% eindejaarsuitkering 
en diverse regelingen zoals korting op sporten en een fietsregeling.  

Meer informatie over de functie? Neem gerust contact op met dr. ir. Wouter van Elmpt, programmamanager 
innovatieteam; per e-mail: wouter.vanelmpt@maastro.nl of telefonisch via +31-(0)88-4455666. Kijk ook eens op 
www.maastro.nl. 
 
Solliciteren? Je motivatiebrief en CV kun je voor 10 maart 2019 uploaden via onze website www.maastro.nl.    
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