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Stage lopen? Laat ons weten wat 
je zoekt! 

 

Wil je bij ons je stage lopen? In de zorg, techniek, bedrijfs-
voering, HR, communicatie, financiën…er is veel mogelijk! 
Vertel wat je graag wil doen en dan kijken we of we een 
passende stageplek voor je hebben.  
 

Stuur een mail naar hr@hollandptc.nl met daarin 

 waarom je graag bij ons stage wil lopen 

 welke opleiding je doet 

 in welk jaar je je stage doet 

 of je een project/onderzoek moet doen en zo ja, in 
welke onderwerpen je geïnteresseerd bent 

 hoe lang je stage duurt en hoeveel uur per week je 
stage gaat lopen 

 wanneer je je stage wil beginnen 

 

Mail gestuurd en dan?  
Je krijgt een bevestiging dat we je mail hebben gekregen. 
Ook laten we je weten met wie we overleggen over een 
mogelijke stageplek en wanneer we weer contact met je 
opnemen.  
 

Over HollandPTC 

HollandPTC is een zelfstandig poliklinisch centrum in Delft. 
Er werken ongeveer 65 mensen in vaste dienst in de zorg, 
fysica, research & development en bedrijfsvoering. Daar-
naast hebben we een open werkplaats waarbij artsen, fysici 
en onderzoekers deels bij HollandPTC en deels bij een an-
der instituut of organisatie werken.  
Voor het wetenschappelijk onderzoek hebben we een  
speciale research bunker. Samen zorgen we voor onze  
patiënten en onderzoek.  

HollandPTC heeft de volgende afdelingen: 
 medisch: radiotherapeut-oncologen, radiologen, apo-

thekers 

 paramedisch & zorg: doktersassistenten, verpleegkun-
dig consulenten, MBB’ers, medisch secretaresse, diëtis-
ten en mondhygiënisten, apothekersasistenten 

 klinische fysica & informatica: klinisch- en project fysici, 
klinisch fysisch medewerkers, klinisch IT specialist 

 bedrijfsvoering & kwaliteit: HR, communicatie, IT, kwa-
liteit, facilitair, gebouw & techniek en het  
(bestuurs)secretariaat 

 financiën: controllers, administratief medewerker 

 research & development: R&D coördinator, coördina-
tor klinische studies, coördinator research bunker  

 

Contact 

Annette Moerland, HR adviseur 

hr@hollandptc.nl 
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