
SEH-artsKNMG / Medisch manager 
Diakonessenhuis Utrecht 

 
 

Hier kom je te werken 
Op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Diakonessenhuis worden jaarlijks ca. 28.000 patiënten 

gezien. De moderne spoedeisende hulp met 15 gemonitorde kamers, 2 kinderkamers en 2 

shock/crashrooms bevindt zich in het Spoedzorgcentrum op onze locatie in Utrecht en heeft een 

level 2 trauma-accreditatie. We werken nauw samen met de op de spoedzorg geïntegreerde HAP. 

Daarbij hebben we aandacht voor stadsproblematiek,  waaronder de opvang van zieke ouderen en 

de aanpak van maatschappelijke problemen zoals kindermishandeling, psychiatrie en overmatig 

alcohol gebruik bij volwassenen en kinderen. 

Dit ga je doen 
Als SEH-arts ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse patiëntenzorg en logistieke coördinatie op de 

SEH. Je houdt je met enthousiasme bezig met spoedzorg in de volle breedte van het vak, w.o. PSA, 

perifere zenuwblokkades etc. Daarnaast ben je op de SEH het eerste aanspreekpunt voor de 

opleiding van onze eigen A(N)IOS en VS, HAIO’s en assistenten van andere specialismen.  

Als medisch manager draag je zorg voor eenduidig medisch beleid op de afdeling. Daarnaast geef je 

samen met de teammanager SEH de bedrijfsvoering vorm en ben je de schakel tussen afdelings- en 

ziekenhuisbeleid. 



Dit bieden wij 
• Werken op een mooie SEH, midden in Utrecht, in een centraal gelegen ziekenhuis met een 

ambitieuze visie op de toekomst; 

• Een gezellige, gedreven vakgroep en een groot hart voor opleiding; 

• Werken in een cultuur met korte lijnen en een collegiale en informele werksfeer;  

• Een salaris volgens FWG-groep 80 met vaste ORT-toeslag en managementtoeslag (10% FWG 
80-17), plus een eindejaarsuitkering en vakantietoeslag van 8,33%. Opleidingsbudget 
conform voorwaarden AMS; 

• Vaste aanstelling met startdatum in overleg. 
 

Graag nodigen we je uit om eerst kennis te komen maken met ons en ons ziekenhuis! 

Dit heb je in huis 
• Je bent opgeleid tot SEH-artsKNMG en hebt ervaring in of affiniteit met management.  

• Echo-certificering, ervaring met PSA en FICB zijn een pré.  

• Je bent een teamspeler en beschikt over uitstekende schriftelijke en verbale communicatieve 
vaardigheden en bent hierdoor in staat om op diverse niveaus en met verschillende 
disciplines te communiceren. 

• Je bent positief en verbindend ingesteld. 

• Je bent analytisch en in staat over de grenzen van de eigen afdeling heen te kijken. 

Meer weten over deze vacature? 
Vraag het Trudy v Dijken, SEH-arts (e-mail tvdijken@diakhuis.nl, 0882505804) of  

Maite Tromp, SEH-arts en medisch hoofd SEH a.i. (e-mail mtromp@diakhuis.nl, 0882505422) 

Zo solliciteer je 
Enthousiast en wil je bij ons aan de slag als SEH-arts KNMG? Mail dan je motivatie en CV naar Trudy 
en/of Maite (zie boven).  
 
Eerst ontdekken of de afdeling en het team je aanspreekt? Loop dan een dag mee! 
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