Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging binnen een kleinschalig ziekenhuis waarbij jij je expertise kunt laten
zien? Lees dan snel verder.
In de functie van SEH-arts ben jij, samen met het topteam van onze Spoedeisende Hulp, verantwoordelijk voor
de eerste opvang, diagnostiek en behandeling van patiënten met (acute) aandoeningen. De eventuele
voortvloeiende screening in verband met de spoedopname wordt ook op de SEH verzorgd.
Je verleent zorg aan alle patiënten op de SEH, zowel verwezen als walk-in patiënten. Je hebt direct contact met
patiënten en bent niet gebonden aan één specialisme. Op onze SEH ben jij de specialist.
Het Team
Je komt terecht in een team van SEH-artsen en twee poortartsen. Jullie worden ondersteund door Artsassistenten, gespecialiseerd verpleegkundig personeel en Bachelor Medisch Hulpverleners. Het is een informeel
team met korte lijnen. De samenwerking met andere specialismen is uitstekend.
Het LangeLand Ziekenhuis
Het LangeLand Ziekenhuis is hét ziekenhuis voor de regio Zoetermeer. Patiënten en hun naasten kunnen hier
vertrouwen op hoogwaardige en betaalbare zorg dichtbij huis. Wij hechten grote waarde aan onze 5
kernwaarden: betrokken, betrouwbaar, gastvrij, respectvol en deskundig. Zo leveren wij onze zorg, van dag tot
dag. Dankzij onze kleinere schaal hebben onze medisch specialisten onderling veel contact.
Functie-eisen



Je bent een MSRC geregistreerde collega;



Je wilt graag een actieve rol binnen het ziekenhuis en de afdeling in nemen;



Wij geven de voorkeur aan een collega die ervaring heeft met procedurele sedatie en interesse in
spoedechografie;



Je zet je graag in voor zorg van hoogstaande kwaliteit samen met het hele SEH-team!

Arbeidsvoorwaarden



Wij bieden een veelzijdige functie. Je kunt deze functie zowel parttime als fulltime uitoefenen;



Kwaliteit van de zorg, maar ook werkplezier staan hoog in het vaandel;



Ons gezellige team is goed op elkaar afgestemd en zorgt voor elkaar;



Samenwerking met de andere specialismen is uitstekend;



Je wordt volwaardig lid van de VMS;



Arbeidsvoorwaarden zijn conform de AMS-regeling.

Contactinfo
Zie jij jezelf al bij ons werken? Solliciteer dan direct! Heb je nog vragen over deze vacature of lijkt het je leuk om
vrijblijvend een dag(deel) mee te lopen alvorens je solliciteert? Neem dan contact op met Linda Bouman, SEHarts (079 346 2430).

