CONTRACTUELE FUNCTIE (m/v)
Inspecteur – Deskundige Medische inrichtingen klasse II en III
Context van de functie
Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle is een instelling van openbaar nut
die in 2001 werd opgericht door de wet van 15 april 1994 betreffende de
bescherming van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu tegen de uit
ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal
Agentschap voor Nucleaire Controle.
Het Agentschap voert zijn opdracht uit door aan de wetgever voorstellen te doen
voor de invoering van een gepaste regelgeving, door individuele
exploitatievergunningen voor radioactieve bronnen te verlenen en door de controle
op de exploitanten in het kader van de afgeleverde vergunningen uit te oefenen.
Deze activiteiten hebben zowel betrekking op de nucleaire activiteiten van de
energiesector als op de nucleaire activiteiten op medisch, industrieel en
wetenschappelijk gebied.
Het Agentschap oefent eveneens toezicht uit op het Belgische grondgebied en dit
door het permanent meten van de radioactiviteit in de lucht, het water en de
bodem en het neemt in dit kader deel aan de uitwerking van de noodplannen in
overleg met de crisiscel van de FOD Binnenlandse Zaken.
Het Agentschap telt op dit ogenblik ongeveer 150 personeelsleden.
De Inspecteur-Deskundige Medische inrichtingen klasse II en III draagt bij tot het
verzekeren van een afdoende nucleaire veiligheid, veiligheidscultuur en
stralingsbescherming van de werknemers, patiënt, bevolking en leefmilieu in
medische inrichtingen van klasse II en III.
De functie rapporteert aan het diensthoofd Medische inrichtingen.

Verantwoordelijkheidsgebieden
Inspecties en audits
• Meewerken aan de uitwerking van inspectieprogramma’s van het FANC;
• Uitvoeren van geplande inspecties en/of audits conform het
inspectieprogramma;
• Uitvoeren van reactieve inspecties om een onderzoek in te stellen in geval
van ongevallen en/of incidenten binnen of in verband met de medische
inrichtingen van klasse II of III;
• Opmaken van inspectieverslagen of auditverslagen met identificatie van de
gebieden waarin de exploitanten verzocht worden om verbeteringen aan te

•
•

brengen. Ze kunnen desgevallend ook leiden tot het opstellen van processenverbaal bestemd voor de gerechtelijke autoriteiten;
Opvolgen van de uitvoering van de vooropgestelde acties en het opleggen
van sancties in geval deze niet werden nageleefd;
Organiseren van en deelnemen aan gekruiste inspecties met buitenlandse
collega’s.

Vergunningen en erkenningen
• De vergunningsaanvragen met betrekking tot de exploitatie, de wijziging of
de stopzetting van medische inrichtingen van klasse II en III technisch
analyseren, behandelen en de vergunningsvoorwaarden bepalen.
• De erkenningsaanvragen van de deskundigen in de fysische controle
behandelen of hierover advies verlenen.
Projecten
Als projectmedewerker of projectleider meewerken aan of aansturen van projecten
in verband met medische inrichtingen van klasse II en III:
• Voorstellen van FANC vereisten, richtlijnen en aanbevelingen op het vlak van
nucleaire veiligheid en stralingsbescherming;
• Organiseren van en deelnemen aan overleg met de betrokken stakeholders
en belanghebbenden;
• Opmaken van evaluatienota’s over vooruitgang projecten.
Regelgeving
Meewerken, in zijn/haar expertisedomein, aan de uitwerking van de regelgeving, de
richtlijnen en leidraden van het FANC, met betrekking tot de nucleaire veiligheid en
stralingsbescherming:
• Opvolgen en analyseren van de evolutie van de nationale en internationale
wetgeving;
• Voorstellen formuleren tot wijziging en interpretatie van de regelgeving;
• De stellingname van het fanc en/of belgië in diverse commissies, in nationale
en internationale werkgroepen voorbereiden en verdedigen;
• Verzamelen van adviezen van externe instanties.
Samenwerking
De werking van het Agentschap ondersteunen:
• Deelnemen aan horizontale werkgroepen;
• Deelnemen aan interne projecten van de dienst en aan transversale of
multidisciplinaire projecten;
• Organiseren van en deelnemen aan overleg met de stakeholders en
belanghebbenden;
• Organiseren van en deelnemen aan uitwisselingen van expertise.
Informatie
Zorgen voor de verspreiding van technische, wetenschappelijke en reglementaire
informatie betreffende de nucleaire veiligheid en de radiologische bescherming
binnen zijn/haar expertisedomein:
• Meewerken aan het opstellen van informatiedocumenten;
• Deze zowel intern als extern (afhankelijk van het onderwerp) kenbaar maken;
• Meewerken aan het organiseren van studiedagen of seminaries;
• Deelnemen aan nationale en internationale werkgroepen.

Vereiste competenties
Technische expertise
Noodzakelijk
• Diploma van Master in de ingenieurswetenschappen, van Master in de
wetenschappen, of gelijkwaardig door ervaring;
• Bijkomend diploma en een voorafgaande ervaring in een domein dat
verband houdt met de nucleaire veiligheid of stralingsbescherming;
• Bijkomend diploma als medisch stralingsfysicus in het bevoegdheidsdomein
“nucleaire geneeskunde” en/of “radiologie”;
• Behalen van de nodige accreditatie teneinde te kunnen worden aangeduid
tot nucleair inspecteur.
Wenselijk
• Kennis van en ervaring met risicoanalyse en preventiebeleid;
• Ervaring in een omgeving die verband houdt met de nucleaire veiligheid en
de stralingsbescherming in een medische inrichting van klasse ii of iii is een
pluspunt.
Relationele, leidinggevende en organisatorische vaardigheden
Is in staat om:
• Zijn/haar eigen taken te plannen en organiseren;
• Een multidisciplinair inspectieteam te leiden;
• Beslissingen te nemen die eventueel nadelen inhouden;
• Een akkoord te bekomen;
• Zijn/haar kennis te delen;
• Blijk te geven van flexibiliteit;
• Met druk en tegenslagen om te gaan;
• Schriftelijk te communiceren op maat van de bestemmeling;
• Mondeling te communiceren op maat van de bestemmeling.
Talen
Actieve tweetaligheid Nederlands-Frans.

Verloning
Marktconforme verloning volgens relevante ervaring. Jaarlijkse evolutie volgens
barema.
Extralegale voordelen zoals:
• Maaltijdcheques;
• Groepsverzekering (aanvullend pensioen, kapitaal overlijden, aanvullende
invaliditeitsrente);
• Hospitalisatieverzekering volledig ten laste van de werkgever;
• Gratis openbaar vervoer woon-werkverkeer;
• Telefoonverkeer (mobiel) en ADSL-aansluiting ten laste van de werkgever;
• Laptop.
Het FANC ligt op 150m van het Centraal station in Brussel.

Hoe solliciteren
Per mail aan de HRM-dienst: recruitment@fanc.fgov.be

