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De zorgeenheid Spoedeisende Hulp heeft per direct een vacature voor een  

 

SEH-arts KNMG 
36 uur per week, deeltijd bespreekbaar 

 

Jouw uitdaging 
Als SEH-arts: 

 Ben je verantwoordelijk voor de medisch inhoudelijke zorg op de Spoedeisende Hulp. 

 Coördineer je de patiënt-logistiek op de Spoedeisende Hulp. 

 Geef je supervisie en begeleiding aan coassistenten en arts-assistenten. 

 Draag je bij aan het onderwijsprogramma voor A(N)IOS. 

 Vervang je tijdelijk een van onze collega’s wegens ziekte. 

 Participeer je in een ambitieuze vakgroep die de spoedeisende geneeskunde lokaal en landelijk op een hoger plan 

wil tillen. 

 

Jouw werkomgeving  
Je gaat aan de slag in een enthousiaste en collegiale vakgroep die streeft naar een optimale invulling en ontwikkeling 

van de functie en rol van SEH-artsen. Samen heeft de groep zich ontwikkeld tot een volwaardige vakgroep die zowel 

binnen het ETZ als daarbuiten gezien wordt als vooraanstaand en deskundig. 

De vakgroep bestaat momenteel uit 23 leden en draagt in alle facetten bij aan de opleiding tot SEH-arts KNMG.  

Tevens is het ETZ onderdeel van het Fellowshipnetwerk en werken er momenteel 2 Fellows SEG. 

 

Profiel  
 Bij voorkeur ben je een SEH-arts KNMG, maar artsen met een andere achtergrond en specifieke interesse in 

spoedeisende zorg zijn welkom om te solliciteren. 

 Je bent enthousiast en gedreven en kunt uitstekend samenwerken met ketenpartners en specialisten. 

 Je hebt affiniteit met het geven van onderwijs en met spoedechografie. 

 Je hebt een geldig ATLS- en APLS certificaat (of bereidheid dit te halen). 

 Je bent bereid om te werken in een onregelmatig rooster met dag-, tussen- avond- en nachtdiensten. 

 

Ons aanbod  
 Wij bieden een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd voor de duur van een jaar met de mogelijkheid tot 

verlenging. 

 Je krijgt de kans om unieke werkervaring op te doen in een ervaren, grote vakgroep met visie en ambitie. 

 We bieden een dynamische werkomgeving met een cultuur van continu verbeteren, met vele uitdagingen voor de 

SEH-arts KNMG. 

 Ruime gelegenheid tot extra (bij)scholing, verdieping en verbreding. Werken bij ETZ betekent werken in een 

omgeving waar ontwikkeling en vitaliteit worden gestimuleerd. 

 Salaris volgens een functie-indeling in FWG 80. Het bruto maandsalaris voor deze functie bedraagt, afhankelijk van 

opleiding en ervaring, maximaal €9.781,- een volledige werkweek van 36 uur. 

 Veel aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, zoals een vaste eindejaarsuitkering van 8,33%, vakantietoeslag, 

tegemoetkoming reiskosten, meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden met o.a. een uitgebreid fietsenplan. 

 

Informatie en sollicitatie 
Neem voor meer informatie contact op met Liesbeth de Vos - Schuilenga, medisch manager zorgeenheid SEH of met 

Marion Schaap, voorzitter vakgroep spoedeisende geneeskunde, bereikbaar via het Secretariaat SEH (013) 221 23 36. 
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Stuur je cv en motivatiebrief voor 30 oktober 2022 aan de afdeling Personeelsadministratie. Gebruik daarvoor het 

online sollicitatieformulier en vermeld vacaturenummer 2022.312. 

 

Bij indiensttreding doen wij een aanvraag voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij de gemeente waar je 

ingeschreven staat. Een VOG geeft aan dat jouw gedrag geen belemmering vormt voor deze functie. De VOG moet 

binnen 2 maanden na je eerste werkdag in ons bezit zijn. 

 


