SEH-artsen
(fulltime, deeltijd bespreekbaar)
Vacaturenummer: SKB-1306
Voor de Spoedeisende geneeskunde zijn wij op zoek naar gedreven SEH-artsen voor een fulltime
dienstverband. Een deeltijd dienstverband is bespreekbaar.
Ben jij een SEH-arts met passie voor je vak? Ben je op zoek naar een afwisselende baan? Wil je aan
de slag in een modern, algemeen ziekenhuis? Dan zijn we op zoek naar jou!
Wat ga je doen?
Er wordt een vakgroep SEH-artsen gevormd, waarvan er twee al werkzaam zijn op de SEH.
Naast het bieden van acute medische zorg, is de vakgroep verantwoordelijk voor de dagelijkse
coördinatie van de medische zorg binnen de afdeling SEH. De SEH-artsen vervullen een actieve rol in
de professionele ontwikkeling en het begeleiden en superviseren van ANIO’s, HAIO’s en
verpleegkundigen, waarbij sprake is van een nauwe samenwerking met de medisch specialisten in het
ziekenhuis. De SEH-artsen geven mede vorm aan de totale organisatie van de SEH en leveren een
actieve bijdrage aan én het bewaken van de kwaliteit van dienstverlening van de SEH.
Wat vragen wij van jou?
Je bent SEH-arts met een afgeronde SOSG/MSRC-gecertificeerde opleiding. Als je binnenkort
afstudeert, nodigen wij je ook van harte uit te reageren. Daarnaast ben je communicatief vaardig en
assertief. Ook ben je in staat zelfstandig de werkzaamheden te verrichten in overleg met de medisch
specialist. Je weet anderen te enthousiasmeren en bent gericht op samenwerking.
Bij indiensttreding vragen we je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.
Waar ga je werken?
De afdeling SEH vormt samen met de Huisartsenpost de Spoedpost Winterswijk. Hierdoor is een
intensieve samenwerking met de eerste lijn.
Kijk voor een sfeerimpressie op de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=ZMVg0Fzbsb8
In januari 2017 is de nieuwe afdeling IC/CC in gebruik genomen en is gesitueerd naast de SEH,
waardoor een nauwere samenwerking tussen beide afdelingen is ontstaan.
Wat bieden wij jou?
Een uitdagende functie in een organisatie die volop in ontwikkeling is. Je gaat werken binnen een
professioneel team. Je salaris en arbeidsvoorwaarden zijn volgens de AMS-normen, met daarnaast
een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket op maat. De aanstelling is voor onbepaalde tijd.
Nieuwsgierig naar de organisatie?
Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk en het Slingeland Ziekenhuis (SZ) in
Doetinchem zijn sinds 2017 bestuurlijk gefuseerd. Santiz is de overkoepelende organisatie, met als
gezamenlijke ambitie ‘een vitale Achterhoek’. Santiz staat voor een groep professionals in de zorg, die
zich iedere dag samen inzet voor positieve gezondheid en zorg met menselijke maat. Santiz beschikt
over ruim 500 bedden, ruim 2000 fte medewerkers en bijna 170 fte medisch specialisten. Meer
informatie over de organisatie kun je vinden op www.skbwinterswijk.nl
Meer informatie?
Wil je meer weten? Bel dan met onze SEH-artsen Cindy Brussé of Esther Wiering, bereikbaar op
0543 – 544 845 of met Sjaak Hulshof, teammanager Acute Zorg. Hij is bereikbaar op 0543 – 544 298.
Ben je enthousiast geworden?
Wil je graag solliciteren? Reageer dan via https://www.skbwinterswijk.nl/Vacatures

