
  

 

 

Dienst 

De dienst radiotherapie verzorgt de bestralingstherapie bij oncologische patiënten. Zowel het klinisch onderzoek 

van de patiënten in behandeling, de bestralingsplanning, de lokalisatie als de bestraling zelf worden binnen de 
dienst verzekerd. 
De dienst beschikt over 2 nieuwe, volledig uitgeruste lineaire versnellers en behandelt een 1300-tal patiënten 
per jaar. 
 

Functie 

 Je staat, in samenwerking met de hoofdverantwoordelijke, in voor het efficiënt organiseren van het 
actiedomein van de fysici binnen de dienst radiotherapie. 

 Je stuurt de medewerkers aan door hen te motiveren en je volgt hun functioneren op en stuurt bij waar 
nodig. 

 Je evalueert en optimaliseert de werkmethodes met het oog op verbeteren van de efficiëntie en de 

kwaliteit zodat de zorgprocessen optimaal verlopen. 
 Je staat mee in voor de HR-cyclus van je team en dit in lijn met de missie, visie en strategische 

doelstellingen van AZ Sint-Maarten.  
 Naast je taken als teamleider neem je ook deel aan de dagelijkse operationele werking. 
 Je werkt zeer nauw samen met alle leden van het multidisciplinaire team radiotherapie. 

 

Profiel 

 Je bent master in de ingenieurswetenschappen, industriële wetenschappen, fysica, chemie of een in 
België gelijkwaardig erkend diploma conform KB van 23/10/1997 art 51.3.3. 

 Je bent erkend stralingsdeskundige in de radiotherapie. 

 Een bijkomende opleiding leidinggeven of reeds ervaring met leiding geven is een pluspunt. 
 Je kan een groep richting en sturing geven en onderlinge samenwerking stimuleren. 
 Je hebt minstens 5 jaar ervaring als stralingsfysicus. 
 Je hebt bij voorkeur reeds ervaring met het implementeren en opvolgen van operationele doelstellingen 

alsook met het implementeren van innovatieve bestralingstechnieken. 
 Je bent sterk in plannen en organiseren en je kan prioriteiten bijsturen in functie van de 

noodwendigheid. 
 Je kan onder druk werken en dan toch de juiste prioriteiten stellen. 
 Je onderschrijft onze OSKAR-kernwaarden - openheid, samenwerken, kwaliteit, ambitie en respect - die 

de bouwstenen of het DNA van ons ziekenhuis vormen en waarmee we het verschil willen maken, in het 
belang van het welzijn van de patiënt. 

 

Contractvoorwaarden 

 Voltijds contract onbepaalde duur. 
 Indiensttreding in overleg. 
 Er wordt een intern opleidingsplan voorzien. 
 Meer info over onze troeven vind je hier  

 

Interesse? 

Solliciteer vóór 31/3/2022 online via www.azsintmaarten.be, ga naar “werken bij” en dan naar “vacatures”. 

 

Meer weten over de inhoud van deze functie? 

Neem contact met dr. Dominique De Bal, diensthoofd radiotherapie, via 015/89.29.80 

Teamleider stralingsfysica 
Dienst Radiotherapie 

https://www.azsintmaarten.be/werken-bij-az-sint-maarten/onze-troeven
http://www.azsintmaarten.be/

