
 

 
 
Geachte, 
 
Bent U op zoek naar een uitdagende baan in een bestralingscentrum met protonenfaciliteit?  
Durft U de uitdaging aan naar het buitenland te verhuizen? 
 
De Universitäts Protonen Therapie Dresden (UPTD) is onderdeel van de afdeling 
Strahlentherapie und Radioonkologie van het Universitätsklinikum Carl Gustav Carus. Wij 
bieden patiënten topreferente zorg aan op het gebied van orthovolt, teletherapie, 
brachytherapie en protonentherapie. Op termijn zal ook de intraoperatieve radiotherapie tot 
onze behandelopties behoren. 
Sinds december 2014 is onze faciliteit voor protonentherapie operationeel. Op dit moment 
worden patiënten met de passive scattering techniek bestraald, in de loop van dit jaar zal ook  
active scanning met o.a. intensiteitsgemoduleerde protonentherapie (IMPT) worden 
aangeboden. Onze in-room CT-scanner biedt geavanceerde mogelijkheden voor 
beeldgestuurde, adaptieve protonentherapie.  
 
Voor de uitbreiding van het team zoeken wij (conform bijgaande vacaturetekst) een 
gediplomeerde laborant/e met belangstelling voor of affiniteit met protonentherapie, ervaring 
in beeldgestuurde radiotherapie, verantwoordelijkheidsgevoel, assertiviteit, flexibiliteit, 
professionaliteit en een sterke teamspirit. In verband met direct patiëntencontact is het 
beheersen van de Duitse taal op B2-niveau noodzakelijk.  
 
Wij bieden een voltijdbaan aan met flexibele werktijden voor een optimale werk-privé balans. 
Tot de arbeidsvoorwaarden behoren o.a.: ondersteuning bij het vinden van kinderopvang, 
(preventie)cursussen en fitness in ‘Carus Vital’, deelname aan nascholing binnen de Carus 
Akademie, door de werkgever ondersteunde pensioenvoorzieningen en een Jobticket voor 
het openbaar vervoer. Dresden is een prachtige stad met wereldberoemde cultuurgoederen 
(o.a. Zwinger Palast, Semperoper, Frauenkirche), een schitterende ligging langs de rivier de 
Elbe en een internationale samenleving met veel studenten. Het spectaculaire landschap in 
de directe omgeving biedt vele bezienswaardigheden en uitstekende 
recreatiemogelijkheden, zoals klimmen en wandelen in de Sächsische Schweiz, skieën in het 
Erzgebirge en varen in het Spreewald. Berlijn en Praag liggen op 1,5-2 uur reisafstand. 
 
Bij interesse stuurt u uw motivatiebrief en cv (bij voorkeur in het Duits) naar mevrouw 
Förster: karina.foerster@uniklinikum-dresden.de. Alternatief kunt u deze (met een van een 
postzegel voorziene retourenvelop) sturen naar: 



 
 

Frau Karina Förster 
Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie am 
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus 
an der Technischen Universität Dresden 
Anstalt des öffentlichen Rechts des Freistaates Sachsen 
Fetscherstraße 74 
01307 Dresden 
Duitsland 
 

Gelieve als referentie het kengetal STR0217762 in uw motivatiebrief aan te geven. 
 
Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw prof. dr. Esther Troost (0049-
351-458-7433) die als Nederlandstalige radiotherapeut-oncoloog bij het Universitätsklinikum 
Carl Gustav Carus werkzaam is. 


