
VACATURE 

Coördinator stralingsbescherming 

Situering  

Het Ziekenhuis Oost- Limburg is een top-klinisch ziekenhuis met een regionale en supraregionale functie 

verspreid over 3 campussen: campus Sint-Jan (Genk) en campus Sint-Barbara (Lanaken) met 

ziekenhuisactiviteiten en campus André Dumont in Waterschei met een medisch centrum voor raadplegingen. 

Naast haar regionale functie, vervult het ZOL een aantal belangrijke expertfuncties binnen een euregionale 

context. Als maatschappelijk bewust ziekenhuis omringt het Ziekenhuis Oost- Limburg zijn patiënten met de 

allerbeste zorgen. Om onze ambitie naar kwaliteitszorg waar te maken, kunnen wij rekenen op ruim 250 artsen 

en ruim 3000 medewerkers. 

Momenteel zijn we op zoek naar een coördinator stralingsbescherming.  

Functieprofiel 

De coördinator stralingsbescherming is gesitueerd binnen de medisch-diagnostische diensten en rapporteert aan 

de divisiemanager van deze divisie, en inhoudelijk aan de preventieadviseur, en de geneesheren van de medisch-

diagnostische diensten. 

Van de coördinator stralingsbescherming wordt verwacht dat hij/zij toeziet op de naleving van de wettelijke 

bepalingen rond stralingsfysica, radioprotectie en stralingsbescherming om veiligheids- en gezondheidsrisico’s te 

voorkomen conform de wetgeving. 

 Je staat in voor de uitvoering van de wettelijke bepalingen en te nemen acties met betrekking tot 

stralingsfysica en radioprotectie 

 Je fungeert als centraal aanspreekpunt voor deze materie tussen de interne afdelingen (medische 

beeldvorming, operatiekwartier, nucleaire geneeskunde, MKA,…), de interne preventieadviseur, 

functionele diensten, arbeidsgeneesheer en externe partijen (controle-organismen, FOD WASO,…) 

 

Aanwervingsvoorwaarden 

 Je bent houder van een master diploma in de industriële wetenschappen richting nucleaire technologie 

of gelijkwaardig 

 Je beschikt over minstens 4 jaar relevante ervaring 

 Je beschikt over de erkenning “ deskundige in de medische stralingsfysica, deelaspect radiologie en/of 

nucleaire geneeskunde” of bent bereid deze te behalen 

Aanbod 

 Tewerkstellingspercentage: 100% 

 Campus: Sint-Jan 

 Weddeschaal volgens schaal A4a/b: het bruto geïndexeerd maandloon exclusief vakantiegeld, 

eindejaarspremie, maaltijdcheques (€4) en groepsverzekering (eigen bijdrageplan werknemer + 

bonusplan werkgever) bedraagt min. 3.668 EUR en max. 5.592 bruto 



 Een boeiende gevarieerde functie binnen een enthousiast team met ruimte voor creativiteit, interessante 

opleidingsmogelijkheden en een aangename werksfeer. 

Wens je bijkomende informatie? 
 

Voor bijkomende inhoudelijke informatie kan je contact opnemen met: 

 Dominic Hermans,  diensthoofd dienst preventie en milieu (089 - 32 18 61 –  Dominic.Hermans@zol.be)  

Voor bijkomende algemene informatie over de selectieprocedure of een functieprofiel kan je contact opnemen 

met: 

 Evelien Vanparijs, hoofd werving en selectie (089 - 32 17 54 – Evelien.Vanparijs@zol.be) 

Een gezonde ambitie om als coördinator stralingsbescherming aan de slag 
te gaan? 

Solliciteren kan tot en met 01/12/2017 online via www.eengezondeambitie.be 

Vergeet niet je diploma, CV en motivatiebrief via ons ONLINE sollicitatiesysteem toe te voegen. 
Enkel kandidaten met een toegevoegd diploma en CV zijn toegelaten in de procedure. Sollicitaties 
die per mail worden verstuurd kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.  

Het selectieproces bestaat uit een selectiegesprek, gevolgd door een assessment (indien je weerhouden bent 
o.b.v. het selectiegesprek). 

Indien je weerhouden bent op basis van je CV, zal je uitgenodigd worden om deel te nemen aan de selectie. De 
datum waarop de selectiegesprekken zullen plaatsvinden, zal nader bekend gemaakt worden. 
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