
Voor de Spoedeisende Hulp zoeken wij per direct een inspirerende 

SEH-arts KNMG 
 
Wil jij samen met ons de visie op Spoedeisende Hulp verder vormgeven? We maken graag kennis 
met je! 

De acute zorg is een belangrijk onderdeel binnen het Ommelander Ziekenhuis. Samen met de 
Intensive Care, Acute Opname Afdeling, anesthesiologie en het operatiekamercomplex bouwen wij 
aan de acute zorg binnen het ziekenhuis. 

Met een team van SEH-artsen, internisten-acute geneeskunde, arts-assistenten, SEH-
verpleegkundigen, bachelor medische hulpverleners en gipsverbandmeesters staan wij garant voor 
een professioneel zorg- en opleidingsklimaat op de Spoedeisende Hulp. Duurzaamheid en 
toekomstbestendigheid van de vakgroep staan hoog in het vaandel. 

Voor de uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar een SEH-arts die samen met het team op 
de SEH de visie verder wil ontwikkelen. Daarbij staan patiëntenzorg, onderwijs, samenwerking en 

innovatie centraal. 

Wat ga je doen? 
Als SEH-arts ben je verantwoordelijk voor de coördinatie en bewaking van de medische zorg op de 
SEH. Je werkt op een inspirerende en enthousiaste wijze samen in het team van de SEH en met 
andere medisch specialisten. Je speelt daarbij een actieve rol in de verdere ontwikkeling en 
professionalisering van de afdeling. Je fungeert als rolmodel en bent direct betrokken bij de 
begeleiding van en het geven van onderwijs en supervisie aan arts-assistenten, huisartsen in 

opleiding, SEH-verpleegkundigen en bachelor medische hulpverleners. Met jouw komst realiseren 
we een zevendaagse bezetting van SEH-artsen, in de dag- en avonduren. 

Wie zoeken wij? 

 
· Een KNMG geregistreerde SEH-arts. 

Als SEH-arts ben je energiek en heb je een duidelijke visie op Spoedeisende Geneeskunde. Je bent 
in staat om binnen het behandelteam de leiding te nemen en taken duidelijk te delegeren. Je bent 

dan ook een verbinder, die de patiënt centraal zet en vanuit dat oogpunt gezamenlijk met 
ketenpartners de kwaliteit en veiligheid optimaliseert. Daarnaast ben je een netwerker, die de 
lokale en regionale samenwerking naar een hoger niveau kan brengen. 

De afdeling 
De Spoedeisende Hulp is de poort tot het moderne Ommelander Ziekenhuis en ontvangt jaarlijks 
ongeveer 12.000 patiënten in Scheemda (traumalevel 2). Het nieuwe ziekenhuis in Scheemda is 

sinds 2018 in gebruik en is volledig up-to-date. Daarmee voorziet het in de behoeften van de 
huidige generatie SEH-artsen en overige SEH-medewerkers. 

De organisatie 
Het Ommelander Ziekenhuis is van betekenis. Voor patiënten, voor medewerkers en voor de regio. 
Met ruim 1300 collega’s werken wij dagelijks aan de best mogelijke zorg voor onze patiënten, de 
inwoners van Noord- en Oost-Groningen. We doen dat vanuit ons moderne ziekenhuis in Scheemda 
en vanuit diverse servicepunten in de regio. Wij werken daarbij nauw samen met het UMCG en de 

verwijzers. De komende jaren is daarnaast de volgende vraag van belang: Hoe kunnen we van het 
ziekenhuis een plek maken waar alles draait om de keuzes die mensen maken in hun leven en over 
hun gezondheid? Zodat we aandoeningen kunnen voorkomen, in plaats van dat we ze moeten 
genezen. En hoe kunnen we nog verder inzetten op preventie, digitalisering en het anders 
organiseren van zorg? Kan dit kleinschaliger en dichter bij (t)huis, zodat mensen langer in hun 
eigen omgeving gezond ouder kunnen worden? 

Ons ziekenhuis is een prachtige plek om te werken, vol uitdagingen, dynamiek, leuke mensen en 

heeft een onmisbare rol in de regio. Ons motto: Samen. De beste zorg. Dichtbij. 

  



Wat bieden wij jou? 

Wij bieden je een uitdagende functie in een dynamische, innovatieve, professionele en 
mensgerichte organisatie waar geen dag hetzelfde is. Een functie waarin jij waarde kunt toevoegen 
aan een maatschappelijke organisatie door jouw kennis en ervaring. Daarnaast heb je bij ons de 
vrijheid om initiatieven en ideeën in te brengen, zodat we samen kunnen bouwen aan de verdere 
ontwikkeling van het Ommelander Ziekenhuis. Het betekent ook werken in een organisatie waar 
mensen elkaar kennen, bij elkaar betrokken zijn en waar het contact laagdrempelig is. Onze SEH 
beschikt over een eigen echoapparaat en wij doen zelf PSA-procedures (eventueel in overleg met 

een intensivist) bij patiënten die dit nodig hebben. 

Daarnaast: 

 De aanstelling is eerst voor de duur van één jaar, met de intentie dit contract om te zetten naar 
een contract voor onbepaalde tijd. 

 Salariëring conform AMS (€7.054 - €12.572) 

 Je bent werkzaam in een rooster van dag- en avonddiensten, zeven dagen per week. 

 Parttime werken is bespreekbaar, we stellen het aantal uren in overleg met jou vast. 
 
Ben je enthousiast geworden? 
Wil je reageren, dan ontvangen we jouw sollicitatiebrief via deze link. Ook als je binnenkort je 

opleiding afrondt, nodigen we je van harte uit te reageren. 
Ben je nieuwsgierig geworden, maar heb je nog vragen? Of wil je een dag(deel) meedraaien op de 
SEH? Dan kun je contact opnemen met Dennis Mulder, SEH-arts KNMG, of Dorien Joosen, internist-
acute geneeskunde, beide bereikbaar via telefoonnummer 088-0661000. 

https://werkenbij.ommelanderziekenhuis.nl/aanmaken-sollicitatie-incl-autorisatie-prs/standaard?VcSn=615

