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Vacature

Onderzoeker Medische
Stralingstoepassingen
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Standplaats

Bilthoven

Uren per week

32 - 36

Maandsalaris

€2.631 - €4.229

Salarisniveau

schaal 10

Niveau

Master/doctoraal

Vakgebied

Onderzoek / wetenschap

Vacaturenummer

M&V-VLH-087

Contractduur

2 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling

Dienstverband

Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functiegroep

Wetenschappelijk Medewerker

Werkplekken

1

Functieomschrijving

Centrum Veiligheid biedt een boeiende en inspirerende werkomgeving op actuele thema’s en staat
midden in de samenleving. Het centrum heeft een belangrijke taak om patiënten en professionals in
de gezondheidszorg te beschermen tegen de mogelijk nadelige effecten van straling die gebruikt
wordt bij medische beeldvorming. Je doet onderzoek naar de aard en de omvang van de
toepassing van straling voor diagnostiek en therapie en de stralingsbescherming van werknemers.
Je verricht literatuuronderzoek en verzamelt, bewerkt en presenteert gegevens afkomstig van
bijvoorbeeld ziekenhuizen, beroepsverenigingen en zorgverzekeraars. Hiermee informeer je
beleidsdirecties (VWS, SZW) en inspecties (IGZ, Inspectie SZW) over verrichtingen, consequenties
van ontwikkelingen voor de veiligheid van patiënten en van professionals en over de kwaliteit en
kwaliteitsborging van de zorg.

Functie-eisen

Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau of je hebt werkervaring op het gebied van
medische beeldvorming. Je hebt bij voorkeur kennis van medische toepassingen van straling en
belangstelling voor de aspecten van zorg die het korte termijn belang van de individuele patiënt
overstijgen. Je bent oplossingsgericht, vindt het leuk om de diepte in te gaan, maar je kunt ook tot
pragmatische, snelle oplossingen komen. Je straalt enthousiasme uit, beschikt over goede
contactuele eigenschappen, communicatieve en redactionele vaardigheden, zowel in het
Nederlands als in het Engels, en je kunt zelfstandig in teamverband werken. Een opleiding in de
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stralingsbescherming, een diploma stralingsdeskundigheid, ervaring met dataverwerking en
aantoonbare schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid strekken tot aanbeveling.

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e
maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt
daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer
maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra
verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal
individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau

schaal 10

Maandsalaris

Min €2.631 – Max. €4.229 (bruto)

Dienstverband

Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Contractduur

2 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling

Minimaal aantal
uren per week

32

Maximaal aantal
uren per week

36

Bijzonderheden

Je kunt je digitale sollicitatie richten aan Mathieu Rikken, Hoofd afdeling Advisering Beleid en
Inspectie.
Centrum Veiligheid biedt ondersteuning bij grootschalige incidenten. Van al onze medewerkers
vragen wij daarom dat zij deelnemen aan trainingen en aan 24/7 bereikbaarheids- en
beschikbaarheidsdiensten.

Meer over de functiegroep Wetenschappelijk Medewerker
Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van
resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de
loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.
Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid »
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Al meer dan 100 jaar zet het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zich in voor een
gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving.
Als kennisinstituut van de overheid op het gebied
van volksgezondheid, voeding, milieu en veiligheid
vervult het RIVM de rol van betrouwbare adviseur
(Trusted Advisor). In deze rol ondersteunt het RIVM
burgers, professionals en overheden bij de
uitdaging onszelf en onze leefomgeving gezond te
houden. Het RIVM voert kennisintensieve taken uit
zoals het Rijksvaccinatieprogramma, de
Bevolkingsonderzoeken en CBRN (Chemische,
Biologische, Radiologische, Nucleaire) crises en
verricht daartoe zelf onderzoek, maar verzamelt
ook wereldwijd kennis en past die toe. Het RIVM
brengt jaarlijks een groot aantal kennisproducten
uit: publicaties, adviezen, rapporten en factsheets.

Het RIVM kiest positie midden in de maatschappij,
om zo iets te betekenen voor anderen – voor
opdrachtgevers, voor netwerk- en ketenpartners en
voor de maatschappij als geheel. Deskundig,
betrouwbaar en waakzaam zijn belangrijke
kernwaarden, naast onafhankelijk,
omgevingsbewust, dienend en verbindend.
Samenwerken is essentieel voor het RIVM van nu
en de toekomst. Het RIVM bouwt aan nieuwe
netwerken en multidisciplinaire
samenwerkingsverbanden. Hierbij richt het RIVM
zich op vernieuwing en flexibiliteit. Een
ondernemende houding, lef, transparantie en een
stevige dosis lerend vermogen zijn voor het RIVM
van wezenlijk belang. Bij het RIVM, gevestigd te
Bilthoven, werken ongeveer 1800 mensen.
RIVM. De zorg voor morgen begint vandaag.

Contactpersonen
Voor meer informatie over deze vacature:
Mathieu Rikken, Hoofd afdeling Advisering Beleid en Inspectie
06-52098340

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:
Danielle de Bruin-Vincenten
Nulfase-vacatures@rivm.nl
030-274 2575
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