Zie jij de uitdaging om spoedeisende hulp te organiseren in een krimpregio in samenwerking
met een topziekenhuis in Gent?
ZorgSaam Ziekenhuis zoekt een nieuwe collega:

Ziekenhuisarts (ANIOS SEH)
(Terneuzen, 36 uur per week)

Jouw werkplek
De SEH op ziekenhuislocatie De Honte in Terneuzen telt 7 centraal gemonitorde kamers, waaronder 2
traumakamers. Onze SEH is een basis SEH en gemiddeld zien wij zo’n 9000 patiënten per jaar met
een ‘case mix’ van kleine traumatologie tot aan reanimatie, waardoor alle facetten van de acute zorg
aan bod komen. Kenmerkend voor ons perifere ziekenhuis zijn de korte lijnen binnen de keten,
waardoor de samenwerking met overige specialismen, huisartsen en andere partners vlot en in een
goede sfeer verloopt. In de diensturen is er een goede samenwerking met de huisartsenpost, die in
de keten voor de SEH gepositioneerd is, wat zich uit in het feit dat wij het laagst aantal zelfverwijzers
van Nederland hebben. Door diverse samenwerkingsverbanden (o.a. met Universitair Ziekenhuis
Gent) streven we ernaar onze patiënten de beste zorg te bieden zo veel mogelijk in eigen regio, maar
zo nodig vlak over de grens.

Wat ga je doen






Als ziekenhuisarts wordt je, tijdens en na de interne opleiding van 6 maanden, ingezet voor de
acute hulpverlening bij patiënten op de SEH en bij acute problemen in de kliniek (SIT team en
reanimatie);
Je bent de spil tussen de specialist, huisarts en patiënt;
Na je opleiding ben je lid van de medische staf;
Je werkt onregelmatige diensten (inclusief nachtdiensten);
Na de opleiding ontwikkel je je verder, zodat zelfs kleine chirurgische ingrepen binnen jouw
handbereik komen en daarnaast participeer je in onderwijs en ziekenhuiscommissies.

Wat bieden wij








Een dienstverband voor bepaalde tijd voor de duur van de opleiding wat overgaat in een contract
voor onbepaalde tijd, aantal uren in overleg te bepalen en een marktconform salaris;
De cao-ziekenhuizen is van toepassing;
Je krijgt een persoonlijk opleidings budget (POB) voor cursussen, congressen etc.
Tijdens de opleiding volg je de volgende verplichte cursussen: ATLS, ALS en FCCS (de kosten
worden vergoed vanuit je POB);
Een eindejaarsuitkering van 8,33% maakt deel uit van de arbeidsvoorwaarden;
Reiskostenvergoeding conform cao met als extra vergoeding de kosten voor reizen via de
Westerscheldetunnel of Liefkenshoektunnel;
Tijdelijke huisvestingsfaciliteiten zijn bij ons goed bespreekbaar.

Wat vragen wij van jou







Jij bent minimaal basisarts en op zoek naar een werkplek waar jij je (verder) kunt ontwikkelen in
vrijwel alle facetten van de Acute Geneeskunde;
Je beschikt over een grote mate van zelfstandigheid en je reageert adequaat in stresssituaties en
bent besluitvaardig en overtuigend in jouw handelingen;
Je bent een assertieve en enthousiasmerende persoonlijkheid met sterke communicatieve
vaardigheden;
Naast het feit dat jouw werkzaamheden veel verantwoordelijkheid en deskundigheid vereisen, is
het belangrijk dat je flexibel bent en kan samenwerken in multidisciplinair verband;
Aanpassen aan verschillende situaties, culturen en omstandigheden is voor jou vanzelfsprekend.
Je hebt een klantgerichte houding en bent respectvol naar patiënten, hun naasten en collega’s;
Daarnaast ben je ambitieus in je verder te ontwikkelen binnen je vakgebied en je kennis op peil te
houden.

Informatie
Wil je meer weten over de functie? Twijfel niet en neem contact op met Marcel Stitzinger, 1
verantwoordelijke ziekenhuisartsen via tel 06-23 53 53 08.

ste

Word jij onze nieuwe collega?
Stel jezelf aan ons voor en stuur je CV en motivatie naar solliciteren@zzv.nl o.v.v. vacaturenummer
2019020.
De vacature wordt tegelijkertijd in- en extern geplaatst, waarbij bij gebleken geschiktheid interne kandidaten een
voorrangspositie hebben ten opzichte van externe kandidaten.

