
Adviseur Bedrijfsbureau Klinische Fysica en 
Instrumentatie 

 
Voor de eenheid Klinische Fysica en Instrumentatie (KFI) zijn we voor het Bedrijfsbureau op zoek naar 
een adviseur voor het Team Bedrijfsbureau. Iemand die met zijn/haar technische achtergrond en 
uitstekend gevoel voor cijfers de afdeling komt versterken. Je helpt ons o.a. met het financieel inzicht in 
de totale onderhoudskosten medische apparatuur en levert zo de basis voor een besparingspotentieel 
hierop. Interesse? We komen graag met je in contact voor deze vacature voor 36 uur p/w, 4x9 uur is 
bespreekbaar. 

 
Wat ga je doen?  
De ontwikkelingen op het gebied van zorg en nieuwe medische technologieën gaat razendsnel. Deze 
ontwikkelingen creëren in toenemende mate een uitdaging voor de kostenbeheersing en toegankelijkheid 
van zorg, én heeft impact op de bedrijfsvoering van onze eenheid KFI.  
 
Door deze toenemende druk op de kostenbeheersing en toegankelijkheid van zorg is het van belang om 
nieuwe- en bestaande processen rondom o.a. contractbeheer, onderhoudsplanning efficiënter en 
effectiever in te richten. Het betreft ziekenhuisbrede processen, waarbij zowel teamhoofden, 
afdelingshoofden en zorgafdelingen van het ziekenhuis en het bedrijfsbureau KFI betrokken zijn. Je bent 
in staat om tussen verschillende stakeholders, onderwerpen en belangen te schakelen en daarbij 
procesondersteuning te bieden. De bijdrage die je hierin gaat leveren is het analyseren/inzichtelijk maken 
van financiële afwegingen m.b.t. onderhoud van onze medische apparatuur in het ziekenhuis, het 
monitoren van doelmatigheidsafspraken met externe partijen en het verzorgen van informatievoorziening 
over de kosten- en beleidsontwikkeling. Samen met jouw collega’s van het Bedrijfsbureau voorzie je de 
teamhoofden van heldere managementrapportages waarop zij het beleid verder vorm kunnen geven. 
Daarnaast zoek je in samenwerking met de teamhoofden naar een optimalisatie van de 
onderhoudsplanning en zorg je ervoor dat deze wordt nageleefd. 
 
 
Jouw profiel  
Jouw persoonlijkheid kenmerkt zich door een sterk analytische blik, een proactieve flexibele houding en 
een open directe manier van communiceren. Je bent sterk gericht op samenwerking en weet mensen te 
verbinden om de beste resultaten te behalen Je werkt kennis gedreven en voelt je prettig in een 
dynamisch (medisch) werkveld. Verder: 

• Heb je hbo- werk en denkniveau met affiniteit met de Medische Technologie. 

• Spreekt het toepassen van data analyses in de gezondheidszorg je aan.  

• Ben je sterk in het gebruik van spreadsheets en BI-omgevingen.  

• Heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een dienstverlenende instelling  

 
Het St Antonius Ziekenhuis  
Het St. Antonius is het grootste niet-academische opleidingsziekenhuis in Nederland, met als klinische 
speerpunten: Hart, Longen en Kanker. Het biedt (hoog)-complexe zorg op meerdere locaties. De 
belangrijkste ambitie van het St. Antonius is het verlenen van de beste medische en verpleegkundige 
zorg & service. Goed opgeleide specialisten en verpleegkundigen halen hiervoor dagelijks het beste uit 
zichzelf. Uiteraard kunnen zij rekenen op de nieuwste behandeltechnieken en apparatuur. Er werken ruim 
6.000 medewerkers. De cultuur is te omschrijven als innovatief, ambitieus, open en transparant. Onze 
missie is: samen zorgen voor kwaliteit van leven. In 2018 is het St. Antonius voor de elfde keer op rij door 
het onderzoeksbureau CRF uitgeroepen tot Topwerkgever. 
 
Jouw nieuwe werkplek 
De eenheid Klinische Fysica en Instrumentatie verzorgt met 34 medewerkers de medisch technische en 
klinisch fysische ondersteuning binnen alle poli- en ziekenhuislocaties van het St. Antonius. De eenheid 
adviseert bij de aanschaf van medische technologie, begeleidt de introductie van nieuwe ontwikkelingen 



en klinisch wetenschappelijk onderzoek en participeert in de beleidsontwikkeling op medisch 
technologisch gebied. Bij de implementatie van medische technologie verleent KFI project- en 
gebruikersondersteuning. Tot slot draagt de eenheid de verantwoordelijkheid voor het technisch beheer 
van de medische apparatuur 
 
Wij bieden  
Wij bieden je een plezierige sterk afwisselende werkomgeving en houden graag rekening met jouw 
persoonlijke wensen. Het betreft een fulltime functie (36 uur per week), waarvoor flexibele aanvang- en 
eindtijden gelden. Een werkweek van 4 x 9 uur behoort tot de mogelijkheden.  
De salariëring is conform de CAO-Ziekenhuizen, waarbij de functie is ingedeeld in FWG 55, maximaal € 
4.391,-  bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek en afhankelijk van opleidings en 
ervaringsniveau. We bieden daarnaast goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13e 
maand, de mogelijkheid deel te nemen aan een fiets-, fitness-of ‘bring your own device’’-regeling en 
mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en opleiding.  
 
Nieuwsgierig?  
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Mieke Rademaker (06-46393681), 
Medewerker Bedrijfsbureau of Jan Habraken (06-13111461) Medisch Manager 
 
Voor vragen over de sollicitatieprocedure kan je contact opnemen met het Recruitmentteam van 
Antonius@Work: 088 - 320 86 40.  
 
Sollicitatie  
Je kunt direct solliciteren, tot 15 december, via deze link 
 

 

 

https://werkenbijantonius.nl/vacatures/details/adviseur-bedrijfsbureau-klinische-fysica-en-instrumentatie/

