Op zoek naar een baan waarin je de leeromgeving van een groot opleidingsziekenhuis combineert
met de charme van een kleiner basisziekenhuis? Voor de Spoedeisende Hulp op locaties Alkmaar en
Den Helder is Noordwest ziekenhuisgroep op zoek naar meerdere

SEH arts(en) KNMG (3 fte)
De functie
Spoed is ook echt spoed in Noord-Holland! De nuchtere Noord-Hollander gaat alleen naar de
spoedeisende hulp als er ook echt wat aan de hand is. Je coördineert de patiëntenstromen en
superviseert het medisch handelen van de A(N)IOS SEH, HAIO’s, en verpleegkundig specialisten. De
SEH artsen voeren zelfstandig PSA uit en binnenkort zullen de werkzaamheden worden uitgebreid
met echografie. De SEH arts heeft de leiding over het reanimatieteam. Voor locatie Den Helder geldt
dat de arts in de avond(en nacht)uren de leiding heeft van het Spoed Interventie Team en mogelijk op
termijn de voorwacht voor de Intensive Care. Er wordt naast de diensten een actieve betrokkenheid
verwacht bij onderwijsactiviteiten, project- en werkgroepen en ziekenhuis commissies. De SEH artsen
zijn volwaardig lid van de medische staf.
Wij vragen van een SEH arts KNMG
• je bent SEH arts KNMG en op zoek naar een werkplek waar jij je (verder) kunt ontwikkelen in
vrijwel alle facetten van de Acute Geneeskunde.
• je bent ambitieus en wil je samen met ons inzetten voor de verdere professionalisering van de
vakgroep voor beide locaties.
• je bent stressbestendig en communicatief vaardig.
• je hebt (enige) ervaring als SEH arts maar ook als je bijna/net afgestudeerd bent,
nodigen wij je van harte uit te solliciteren!
• je kunt zowel zelfstandig als in een team uitstekend functioneren en je staat stevig in je
schoenen.
• je bent bereid om op beide locaties (Alkmaar en Den Helder) te werken, waarbij één van de
locaties je hoofdlocatie is.
Wij bieden
• begeleiding in de verdere ontwikkeling op de gebieden van o.a. PSA, Echografie,
Management en Organisatie.
• een fulltime dienstverband, parttime is bespreekbaar.
• inschaling in FGW 80, cao Ziekenhuizen met daarbij een toeslag van 17%. Daarvan is 10%
een vaste inconveniententoeslag en 7% een tijdelijke toeslag tot 1-5-2019. Begin 2019 wordt
bepaald of deze tijdelijke toeslag verlengd wordt. Het salaris is hiermee meer dan
concurrerend aan de AMS.
• scholing en opleiding geschiedt volgens AMS
• een baan in een groot STZ ziekenhuis met totaal 12 SEH artsen en een stevige groei ambitie
in verband met de 24/7 dekking die wij patiënten willen bieden
• werken in een ambitieuze en zeer enthousiaste vakgroep waarbij uitoefenen van de acute
zorg op hoog niveau de belangrijkste focus is
• breed draagvlak voor de acute zorg in de gehele medische staf en de Raad van Bestuur
De afdeling Spoedeisende Geneeskunde
Locatie Alkmaar is een topklinisch ziekenhuis en kent een traumacentrum level 1. Op de SEH worden
ongeveer 32.000 patiënten per jaar gezien, dit is exclusief de eerste hart/long hulp. Op dit moment zijn
er 8 SEH artsen werkzaam. Alkmaar heeft sinds 2008 een RGS erkende opleiding Spoedeisende
Geneeskunde met 5 AIOS en een SEH arts KNMG als opleider. In 2017 wordt de SEH gerenoveerd,
daarnaast start een nieuwbouwtraject voor de acute as wat in 2021 gerealiseerd zal zijn.
Locatie Den Helder is een basisziekenhuis dat gespecialiseerde medische zorg aanbiedt voor de regio
Noord-Holland-Noord en Texel. De SEH artsen behandelen jaarlijks 13.000 patiënten op de
Spoedeisende Hulp. Door de kleinschaligheid is je functie breed en sta je ‘aan de poort’. In Den
Helder werken nu 4 SEH artsen. De vakgroep streeft op korte termijn naar een 24/7 bezetting van
SEH artsen.

Er wordt steeds vaker samengewerkt tussen de locaties en in de nabije toekomst is er één vakgroep.
De cultuur wordt gekenmerkt door een collegiale sfeer met korte lijnen waarin op laagdrempelige wijze
overleg gevoerd wordt met de diverse specialisten.
Over Noordwest
Noordwest Ziekenhuisgroep is er trots op een topklinisch ziekenhuis te zijn. Dit betekent dat er meer
dan de gebruikelijke medisch-specialistische zorg wordt geleverd en we zijn een opleidingsziekenhuis
voor vrijwel alle medisch specialismen. Met 700 bedden, ruim 4000 medewerkers en zo'n 325
medisch specialisten is Noordwest Ziekenhuisgroep een van de grootste ziekenhuisorganisaties van
Nederland. Noordwest richt zich primair op de regio Noord-Holland Noord, een verzorgingsgebied met
ruim 600.000 inwoners. Door Elsevier zijn wij onlangs benoemd tot het beste ziekenhuis van
Nederland. Samen beter, samen de beste!
Ben je enthousiast?
Spreekt bovenstaande je aan en wil je meer weten over ons, de functie of jouw mogelijkheden bij ons?
Voor meer informatie bel met Ditmar Schakenraad of José van Dijke, SEH artsen KNMG en medisch
coördinatoren van respectievelijk Alkmaar en Den Helder 072-5484444.
Solliciteren kan via het sollicitatieformulier in de link hieronder o.v.v. van vacaturenummer 15.356DH.
Een screening zal onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

