ANIOS SEH
De afdeling / Het specialisme
Onze Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling heeft een regionale functie als traumacentrum en de
ambitie om te groeien naar de beste SEH van Nederland. Op dit moment zijn er elf SEH-artsen
KNMG

werkzaam en zijn er vijf in opleiding. Daarnaast werken er nog ANIOS SEH, HAIO’s en een

team van SEH-verpleegkundigen. Als team streven wij naar 24/7 topklinische zorg door
daarvoor opgeleide professionals in te zetten.
Wij hebben regelmatig een vacature voor een ANIOS SEH.

Wij bieden
Een zeer interessante en dynamische werkomgeving. Op onze SEH is er aandacht voor
onderwijs en bedside teaching, we organiseren regelmatig state of the art simulatie trainingen en
we hebben korte lijnen met de IC. Het is daarom een uitstekende plek ter voorbereiding op de
sollicitatie voor de SEH opleiding.
Je verleent acute zorg aan patiënten die onze SEH bezoeken en wordt volgens rooster in dag-,
avond- en nachtdiensten ingezet. Als ANIOS SEH ben je onder supervisie van een SEH-arts
werkzaam in een betrokken team op beide Isala locaties: Zwolle en Meppel. Je primaire taak is
directe patiëntenzorg. Daarnaast werk je samen met arts-assistenten en specialisten van
diverse specialismen.

Het profiel


Je hebt een afgeronde opleiding tot basisarts met bij voorkeur klinische ervaring en
aantoonbare belangstelling voor het vakgebied spoedeisende geneeskunde. Een behaalde
ATLS- of een andere erkende ABCDE-cursus strekt sterk tot aanbeveling



Kerncompetenties:
o Patiëntgericht
o Stressbestendig
o Doorzettingsvermogen
o Teamplayer
o Pragmatische instelling



In deze functie heb je contact met patiënten en hun familie, andere specialisten en
zorgverleners. Je weet, in de context van een acute presentatie, effectief met hen te
communiceren en je grenzen aan te geven

Het aanbod
Wij bieden een fulltime contract voor de duur van 23 maanden. Het salaris is ingedeeld conform
de Cao Ziekenhuizen in FWG 65 met een maximum brutobedrag van € 5.257,00 per maand bij
een volledig dienstverband. Inschaling is afhankelijk van relevante werkervaring.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je per email contact opnemen met mevrouw A.A.M. Niesink, SEH-arts
KNMG: a.a.m.niesink@isala.nl
Solliciteren kan uitsluitend via www.isalawerkt.nl

