
 
 
 
 
 
 
 
 

Coöperatie  
Medisch Specialistisch Bedrijf  
in het BovenIJ ziekenhuis 

 

  

 

 
De Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf in het BovenIJ ziekenhuis U.A. zoekt per direct een 
ambitieuze  

SEH-arts KNMG 

voor het bieden van (acute) medische zorg op de SEH. De SEH is in 2019 gestart met een 
professionaliseringstraject met de inzet van SEH-artsen KNMG naast een pool van ervaren ANIOS’. 
In nauwe samenwerking met de medisch specialisten wordt de 24 uurs zorg aan onze patiënten in 
Amsterdam-Noord vorm gegeven. Het leveren van directe patiëntenzorg, het bewaken en continu 
verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening in nauwe samenwerking met het verpleegkundig 
team behoort tot het takenpakket, evenals het mede ontwikkelen en verbeteren van zorg binnen de 
gehele acute keten in het BovenIJ ziekenhuis..  

Een belangrijk speerpunt vormt  de integrale samenwerking m.b.t. de acute zorg in Amsterdam 
Noord, wat zich uit in het project Spoedplein Noord om te komen tot 1 integraal zorgplein voor alle 
acute zorg aanbieders.. Verbouwplannen om dit ook bouwkundig te ondersteunen zijn in een 
vergevorderd stadium. 

PSA en echografie zijn onderdeel van onze zorg  op de SEH.  

Functie eisen 

Je bent een KNMG gecertificeerd SEH-arts, betrokken, ondernemend, flexibel en resultaatgericht en 
je wilt graag meebouwen aan onze toekomstbestendige Spoed Eisende Hulp.   

Er bestaat de mogelijkheid tot doorgroei naar medisch manager. 

Wij bieden: 

De SEH-arts zal in dienst treden bij de Coöperatie MSB in het BovenIJ ziekenhuis U.A. De 
arbeidsvoorwaarden zijn geregeld conform de AMS, salariëring geschiedt marktconform. De 
Coöperatie MSB levert medisch specialistische zorg in het BovenIJ Ziekenhuis en ontwikkelt 
daarnaast een innovatief zorgconcept in samenwerking met het BovenIJ Ziekenhuis voor de 
bewoners van Amsterdam-Noord.  

De integrale spoedeisende zorg is één van de speerpunten in het BovenIJ ziekenhuis.  

Het BovenIJ ziekenhuis is een persoonlijk, verbindend en ondernemend ziekenhuis in Amsterdam-
Noord dat kleinschaligheid combineert met een persoonlijke, patiëntgerichte aanpak met moderne 
medische technologieën. Een ziekenhuis dat veilige en kwalitatief goede medische specialistische 
behandeling en diagnostiek levert en hét electieve centrum is voor de regio Amsterdam, Zaanstreek 
en Waterland. 
Ons motto is: “zorg goed voor elkaar”. We willen daarom niet alleen de zorg voor onze patiënten goed 
voor elkaar hebben; maar ook als collega’s goed voor elkaar zorgen. Zodoende spelen we samen in 
op veranderingen in de zorg.  

Voor meer informatie betreffende deze vacature kunt u mailen met mevrouw E. Peetam via 
e.peetam@Bovenij.nl en desgewenst een telefoonnummer achterlaten zodat we snel contact met u 
kunnen opnemen.  
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U kunt uw schriftelijke sollicitatie met Curriculum Vitae richten aan de Coöperatie MSB U.A. t.a.v. de 
heer V.J. Krul, bestuurder Coöperatie MSB of per mail aan e.peetam@bovenij.nl . 

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