Werken in een ziekenhuis met een zeer breed takenpakket , waar jij een grote rol speelt in opleiden
van SEH-artsen?

SEH-Arts KNMG
Doortastend, teamplayer en opleidingsgericht
Minimaal 0.6 FTE (AMS)
Ben jij dit?
Jij bent een SEH-arts die het vak in de volle breedte wil uitvoeren.
Onze SEH is een traumalevel 2. De SEH-arts zorgt voor directe patiëntenzorg, supervisie van de
AIOS/HAIO/AMA/ANIOS/co-assistenten en is verantwoordelijk voor de coördinatie van
patiëntenstromen op de SEH. PSA en spoedechografie wordt zelfstandig uitgevoerd.
De SEH-arts geeft leiding aan het reanimatie- en traumateam.
Jij bent een SEH-arts die graag kennis en ervaring overdraagt op de AIOS SEG.
De opleiding is een van onze speerpunten. De vakgroep SEG verzorgt al meer dan 10 jaar de
opleiding tot SEH-arts

KNMG

binnen het OOR Amsterdam Beverwijk. Zeer recent zijn wij succesvol

gevisiteerd met een 5-jarige verlenging tot gevolg.
Jij werkt graag in een ziekenhuis met korte lijnen.
Wij streven continue naar kortere doorlooptijden binnen een ziekenhuis waar er direct en persoonlijk
contact is met de collega specialisten.

Jouw nieuwe collega’s
Onze vakgroep bestaat op dit moment uit 8 SEH-artsen. De medisch manager, opleider en
plaatsvervangend opleider zijn allen SEH-artsen. De vakgroep levert instructeurs voor verschillende
cursussen (APLS/ALS/DEUS/PSA) en is actief in diverse commissies binnen en buiten het ziekenhuis.

Wij bieden jou!






Arbeidsvoorwaarden volgens AMS met een gunstige toeslagregeling
Volwaardig lid van de medische staf
Bijdrage leveren aan het opleiden van SEH-artsen van de toekomst
Een plek binnen een gedreven en hechte vakgroep die zich inzet voor de ontwikkeling van de
Spoedeisende geneeskunde, zowel binnen als buiten het ziekenhuis.
Ongeveer op 24 minuten rijden van Amsterdam

Wij vragen aan jou?





KNMG

Ambitieuze SEH-arts
die een toevoeging is voor onze vakgroep
Een collega die graag aanpakt op de werkvloer en die zich graag inzet voor de opleiding
Wetenschappelijke interesse is een pre
Ben jij een AIOS in de laatste fase van je opleiding? Dan ben jij bij ons ook welkom!

Informatie
Het Rode Kruis Ziekenhuis is een perifeer opleidingsziekenhuis in de regio Kennemerland, ongeveer
24 minuten rijden vanaf Amsterdam. Op onze level 2 SEH zien wij ongeveer 25.000 patiënten per
jaar.
Voor meer informatie kun je bellen met W. van den Berg, SEH-arts KNMG , 0251-265324
Solliciteren
Kom jij onze vakgroep versterken? Solliciteer dan via onze website www.werkenbijhetrkz.nl of stuur
een e-mail naar recruitment@rkz.nl.

