
Spoedeisendehulparts / SEH arts  

SEH-arts / spoedeisende hulparts | 28-36 uur per week | Roosendaal en Bergen op Zoom  

 

Wil jij voor een van de grootste algemene ziekenhuis van Nederland werken en als behandelend arts 

het verschil maken? Het Bravis ziekenhuis heeft een belangrijke functie binnen de regio West-

Brabant. Zoek jij een leuk team waar naast deskundigheid ook de verbinding op alle lagen er is? Dan 

ben jij de ambitieuze SEH-arts die wij zoeken! En de zorg van morgen? Daar bouw jij alvast aan mee!  

 

Werken in een dynamische organisatie 

Binnen het Bravis hebben we zowel op locatie Roosendaal als op locatie Bergen op Zoom een 

moderne, ruim opgezette spoedeisende hulp. Als SEH-arts ben je hoofdbehandelaar op de SEH en 

heb je de regie en verantwoordelijkheid over de medische zorg op de spoedeisende hulp. Jij stelt 

prioriteiten en zorgt dat elke patiënt goed en snel geholpen wordt. Hierin heb je niet alleen een 

aansturende en superviserende rol binnen het SEH-team, maar lever je zelf ook actief spoedeisende 

zorg aan alle categorieën patiënten (+/- 5% zelfverwijzers), in de breedste zin van het woord. Opvang 

van de vitaal bedreigde patiënt verricht je zelfstandig en spoedechografie, PSA, ALS en zo nodig RSI 

zijn onderdelen van je dagelijks werk. In de kliniek heb je de leiding in het SIT- en reanimatieteam. 

 

De communicatielijnen binnen ons ziekenhuis zijn kort en persoonlijk. In totaal werken er momenteel 

17 SEH artsen in ons team. De deuren van collega’s staan altijd voor je open en de Raad van Bestuur 

kent je gewoon bij naam. Dit maakt dat je makkelijk zaken kunt regelen of overleggen. Op de SEH 

werk je met ANIOS, HAIO’s, een verpleegkundig specialist, co-assistenten, een geweldig team van 

verpleegkundigen en er is een goede samenwerking met de klinisch specialisten. Wil je alvast het 

team zien, kijk dan https://youtu.be/WWXw-5MCdKg  

 

Daarnaast draag je bij aan verbetering van de kwaliteit van zorg en horen we graag jouw visie 

omtrent beleid en organisatie op de SEH. Als SEH-arts werk je op beide locaties. Zo draag jij op een 

innovatieve manier bij aan de zorg van de toekomst. 

 

Wij bouwen op jouw enthousiasme en expertise  

 Natuurlijk heb je de opleiding tot SEH-arts KNMG afgerond; 

 Je houdt van de hectiek van de spoedeisende hulp; 

 In de drukte houd jij het overzicht en neem je de juiste beslissingen in situaties waar elke 

seconde telt;  

 Kwaliteit en veiligheid is waar jij voor staat en je voelt je verantwoordelijk voor de SEH en haar 

patiënten; 

 Je bent gedreven, betrokken en ook gewoon een leuk mens. 

Maar nog veel belangijker vinden we het dat jij gepassioneerd bent en een drive hebt om mee te 

denken over de inhoud en de indeling van jouw werk. 

 

Het Bravis ziekenhuis 

Het Bravis ziekenhuis is een groot innovatief ziekenhuis met twee hoofdlocaties (Roosendaal en 

Bergen op Zoom), een Buitenpolikliniek in Etten-Leur en meerdere Bravispunten in de regio. Vanaf 

2028 zal alle ziekenhuiszorg worden verleend vanuit een nieuw ziekenhuis op locatie Bulkenaar 

(Roosendaal). Bravis heeft een verzorgingsgebied van circa 300.000 inwoners en biedt een breed 

palet van medisch specialistische zorg voor de regio West-Brabant. In het ziekenhuis werken 250 

medisch specialisten, 3.000 medewerkers en 250 vrijwilligers. Wil je vanuit jouw passie invloed 

https://youtu.be/WWXw-5MCdKg


kunnen uitoefenen op de zorg van morgen? Dan ben je hier op de juiste plek. Want hier maken we 

morgen beter. 

 

Waar je het voor doet? 

• Salarisschaal volgens FWG 80 lopende van € 6.362,-- tot € 9.781,-- (op basis van 36 uur); 

• Je valt onder CAO ziekenhuizen met een goede pensioenopbouw; 

• Eindejaarsuitkering (8,33%) en vakantietoeslag (8,33%); 

• Flexibele arbeidsvoorwaarden met o.a. bedrijfsfitness of aanschaf van fiets of laptop en benefits 

at work met korting op winkels, uitjes en vakanties; 

• Veel ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden, aandacht voor je fysieke en mentale gezondheid via 

ons vitaliteitsportaal en een actieve personeelsvereniging. 

Een unieke kans om bij te dragen aan het ziekenhuis van de toekomst en een professionele 

werksfeer, waarbinnen jij kansen krijgt om door te groeien en je te ontwikkelen. Want samen maken 

we morgen beter. 

 

Iets voor jou? 

Upload dan je cv en motivatiebrief als Word- of PDF-bestand voor 13 augustus 2022. Je ontvangt dan 

snel meer informatie over het vervolg van de procedure. Het gaat in eerste instantie om een 

aanstelling voor een jaar. 

 

Wil je meer weten, neem dan contact op met Annemieke Wijnja, zorgmanager, 06 – 81 84 94 61. 

 

Ben je benieuwd hoe het is om te werken in het Bravis ziekenhuis, bekijk dan het filmpje.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. Het overleggen van een 

VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) is een verplicht onderdeel bij alle functies bij aanname in het 

Bravis ziekenhuis. 

 

 

 

https://youtu.be/nH6fIvXdAIA

