Voor het Medisch Specialistisch Bedrijf zoeken wij een

SEH-artsen KNMG (2FTE) m/v
Over de unit/afdeling
Acute zorg is een belangrijk speerpunt van het Zaans Medisch Centrum (ZMC). Het ZMC heeft een
middelgrote spoedeisende hulp met meer dan 20.000 bezoekers per jaar. Dit jaar hebben wij een
nieuw ziekenhuis in gebruik genomen, waarbij de spoedeisende hulp is ingericht naar de laatste
inzichten. Recent is onze afdeling gevisiteerd als level 2 traumacentrum. Het ZMC is een
opleidingsziekenhuis voor diverse medisch specialismen. Onze vakgroep verzorgt stages voor AIOS
chirurgie, AIOS huisartsgeneeskunde en co-assistenten SEH.
De medische staf van de SEH bestaat op dit moment uit 5 SEH-artsen, een internist acute zorg en
een chirurg-traumatoloog. Daarnaast bestaat het team uit ANIOS-SEH, HAIOS, A(N)IOS van diverse
specialismen, een physician assistant, gespecialiseerde verpleegkundigen, leerlingen en secretariële
ondersteuning. Het streven is om toe te werken naar een 24/7 bezetting met SEH-artsen, daarom zijn
wij op zoek naar nieuwe collega’s.
Het ZMC richt zich op de bewoners in de Zaanstreek, het verzorgingsgebied heeft meer dan 150.000
inwoners en beslaat met een combinatie van stedelijke- en buitengebieden een zeer diverse
populatie. Het ziekenhuis kenmerkt zich door laagdrempelig contact tussen alle specialismen met
korte lijntjes. Er wordt veel geïnvesteerd in de relatie met de huisartsen in de regio.
Over de functie
Je coördineert de zorg op de SEH en je neemt zelf een actieve rol in bij de medische hulpverlening. Je
onderhoudt contacten met de verwijzende huisartsen en specialisten. Daarbij werk je aan een
continue verbetering van de relatie met de ketenpartners in de acute zorg. Je participeert in bedside
teaching en stimuleert bijeenkomsten in het kader van de acute zorg. Als staflid participeer je in
verschillende commissies binnen het ziekenhuis.
Over jezelf
Je hebt de opleiding tot SEH-arts afgerond en ziet het als een uitdaging om de 24 uurs zorg op de
SEH verder mee vorm te geven. Je ambities sluiten aan bij de ambities van het ZMC om je te willen
onderscheiden in de acute zorg. Affiniteit met spoedechografie, sedatie en onderwijs is een pré.

Wij bieden
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuizen, waaronder een prima pensioenregeling.
Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. De functie is ingedeeld in FWG-functiegroep 80.
Als opleidingsziekenhuis staat de ontwikkeling van de eigen medewerkers centraal en is er veel ruimte
voor initiatieven. De SEH-arts treedt toe tot de medische staf.
Informatie
Voor meer informatie kun je je wenden tot Muhammad Al-Dulaimy, internist acute zorg,
tel. 075- 650 7013 of Merle Huizenga, SEH-arts KNMG en vakgroepvoorzitter, tel. 075- 650 7057.
Een pre-employment screening alsmede een assessment kunnen deel uitmaken van de
selectieprocedure.

