“Wij blijven groeien als team. Kom jij ons versterken!!”

SEH-artsen KNMG m/v
fulltime/parttime
SJG Weert is een dynamische organisatie die zich aanpast aan de uitdagingen van de
hedendaagse gezondheidszorg. Het kleinschalige ziekenhuis, behorende tot de top 5 van de
meest klantvriendelijke ziekenhuizen van Nederland, kenmerkt zich door korte lijnen en levert
op professionele wijze verantwoorde, hoogstaande zorg.
Wij bieden basiszorg in de volle breedte binnen de muren van SJG Weert of in samenwerking
met partners in de regio. De klant staat daarbij steeds op de eerste plaats.
De vakgroep Spoedeisende Geneeskunde bestaat momenteel uit 5 SEH-artsen KNMG maar streeft
naar een 24/7 team waardoor acute opvang van alle patiënten door SEH-artsen KNMG geboden kan
worden.

Vakgroep Spoedeisende Geneeskunde
De SEH ontvangt jaarlijks zo'n 13.000 patiënten vallend onder alle specialismen inclusief
kindergeneeskunde.
De huisartsenpost (HAP) is gevestigd in ons ziekenhuis en samen organiseren wij onze acute zorg
’s avonds, ’s nachts en in het weekend als SPOEDPOST.
Het team van artsen bestaat uit vijf SEH-artsen en diverse assistenten niet in opleiding (ANIOS). De
afdeling begeleidt huisartsen in opleiding (AIOS huisartsgeneeskunde).

De functie
Wij zoeken collega’s die het leuk vinden om naast de directe patiëntenzorg ook een actieve rol te
willen spelen in de verdere ontwikkeling van het vakgebied en de positionering van de SEH-artsen
binnen de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan werkzaamheden op het gebied van kwaliteitsverbetering, protocollering van acute zorg, deelname aan het SEH-managementteam of het leveren
van een bijdrage in verschillende ziekenhuiscommissies.

Ben je naast de SEH-geneeskunde ook geïnteresseerd in werkzaamheden op de IC, dan behoort dit
ook tot de mogelijkheden als je hierin ontplooiing en uitdaging zoekt.
Je speelt een belangrijke rol in de opleiding van artsen. Denk aan supervisie, begeleiding en opleiding
van A(N)IOS. Je bent medeverantwoordelijk voor de opleiding van AIOS huisartsgeneeskunde en in
samenwerking met de Universiteit Maastricht worden semi-artsen begeleid.
Als SEH-arts in SJG Weert ben je lid van de medische staf en van de vakgroep Spoedeisende
Geneeskunde.

Wat vragen we?
Je hebt uiteraard de opleiding tot SEH-arts KNMG voltooid. Naast de nodige ambitie, enthousiasme
en professionaliteit, heb je vooral een samenwerkingsgerichte grondhouding en wil je meebouwen aan
de verdere ontwikkeling van onze SEH en de invulling van het 24/7 team.

Wat bieden we?
Een interessante, veelzijdige, gevarieerde en uitdagende baan binnen een vooruitstrevende
organisatie. Je kunt de SEH-geneeskunde in haar volle omvang bedrijven. Daarnaast ben je
volwaardig lid van de Medische Staf.
Je krijgt een arbeidsovereenkomst aangeboden voor onbepaalde tijd. De salariëring is conform AMS
met een gunstige toeslagregeling voor wat betreft uren die op onregelmatige tijden gewerkt worden.
Daarnaast is een persoonlijk budget conform de AMS-regeling van toepassing.
N.B.: Bij aanvang van de werkzaamheden dient men te beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag
Natuurlijke Personen en de originele VOG te kunnen overleggen.

Wil je meer weten?
Vragen over deze vacature?
De heer D. (Dennis) Keereweer, SEH-arts KNMG
T. +31 495-572610
E. djr.keereweer@sjgweert.nl
De heer T. (Theo) Goertz, manager bedrijfsvoering
T. +31 495-572103
E. tpwm.goertz@sjgweert.nl

Hoe kun je solliciteren?
Heb je interesse in deze functie? Dan verwijzen we je graag naar onze website: www.sjgweert.nl
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