
 
 

SEH-arts (0,89 fte)   
www.werkenbijcwz.nl  
 
 

Vakgebied(en)   Spoedeisende Hulp 

Aantal uren per week  32       

Opleidingsniveau  wo 

 
Ben jij ambitieus, wil je meelopen in de voorhoede van de landelijke ontwikkelingen op het gebied van 
spoedeisende geneeskunde en wil je werken in een dynamisch werkklimaat passend bij een topklinisch 
ziekenhuis? Heb jij een duidelijke visie op onze toekomstgerichte werkomgeving? Lees dan vooral verder! 
 
Waar jij komt te werken 

De SEH is gevestigd op het moderne Spoedplein, waar wordt samengewerkt met de huisartsenpost, 
tandartsenpost en dienstapotheek. We ontvangen per jaar gemiddeld 27.500 patiënten met een grote diversiteit 
aan acute zorgvragen. We zijn volledig geoutilleerd en hebben eigen röntgenfaciliteiten en twee echo-apparaten. 
Met ons betrokken en hechte team geven we hoge prioriteit aan vooruitstrevende vormgeving van de 
spoedeisende geneeskunde. Het huidige team bestaat uit 13 SEH-artsen KNMG, een jonge groep van 
enthousiaste ANIOS, AIOS, HAIOS en coassistenten en circa 50 verpleegkundigen. Samen maken wij het verschil!  
 
Wat ga je doen?  

In deze functie ben je de spil binnen de spoedeisende hulp. Als SEH-arts heb je de regie over de spoedeisende 
hulp. Naast het leveren van directe patiëntenzorg voor de meeste poortspecialismen ben je supervisor voor de 
opleiding tot SEH-arts, AIOS, HAIOS, ANIOS en coassistenten. Ook vervul je een leidende rol in het 
reanimatieteam. Spoedechografie, PSA en echogeleide blocks vormen een vast onderdeel van de dagelijkse 
werkzaamheden.  
De SEH-artsen zijn als vakgroep lid van de vereniging medische staf. De taken van medisch manager en opleider 
worden door SEH-artsen ingevuld. 
 
Zo maak jij het verschil  

 Je bent een KNMG geregistreerde SEH arts. 

 Je werkt van nature gemakkelijk samen met anderen, ongeacht hun rol. 

 Continu verbeteren is voor jou vanzelfsprekend. Dagelijks kijk je, samen met collega’s, hoe de zorg nog 
beter kan. 

 Het vakgebied weet je met enthousiasme te presenteren bij collega’s in leertrajecten. 

 Als echte teamspeler weet jij dit vak in de volle breedte uit te voeren. 

Wat je van ons krijgt 

 Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste aanstelling. 

 Arbeidsvoorwaarden conform Cao Ziekenhuizen met een periodiek opbouw (maximaal  bereikbare salaris 
€ 9.531,- inclusief dienstentoeslagen) en nascholingsbudget conform AMS. 

 Een enthousiast team van vakspecialisten die nauw samenwerken en gebruik maken van elkaars 
expertise. 

 De mogelijkheid om in deze functie parttime te werken. 

https://cao-ziekenhuizen.nl/cao-ziekenhuizen-2019-2021


 
 

SEH-arts (0,89 fte)   
www.werkenbijcwz.nl 
 
 
 
 

 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,33%, 
voordelige verzekeringen en belastingvoordeel bij het aanschaffen van een fiets, computer of het 
afsluiten van een sportabonnement. 

 
Meer weten, solliciteren of meelopen?  
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Maartje Willekens, SEH-arts / medisch manager, via 
telefoonnummer 024 365 8322. 
 

Wil je direct solliciteren op deze uitdagende functie? Solliciteer dan hier 

https://www.werkenbijcwz.nl/vacatures/seh-arts-1/. Jouw sollicitatiebrief met cv mag je richten aan de raad van 

bestuur, t.a.v. de heer drs. A. Houtsma, voorzitter raad van bestuur.  

 

https://www.werkenbijcwz.nl/vacatures/seh-arts-1/

