SEH-arts KNMG
Minimaal aantal uren
Maximaal aantal uren
Arbeidsovereenkomst
Werklocatie(s)

27
45
voor Onbepaalde tijd
Ziekenhuislocaties Scheper in Emmen, Bethesda in Hoogeveen en Refaja in Stadskanaal

Het MSCT (Medisch Specialisten Collectief Treant) zoekt enthousiaste en ambitieuze SEH-artsen, voor de vakgroep
Spoed Eisende Geneeskunde, die willen bijdragen aan de ontwikkeling van de SEH in onze regio.
Alle ziekenhuislocaties van Treant beschikken over een SEH. De SEH van locatie Scheper in Emmen heeft een
bovenregionale functie (profielen PCI, CVA-zorg, acute vaatchirurgie, CBRN en centrum seksueel geweld), Bethesda
in Hoogeveen en Refaja Stadskanaal zijn basis-SEH’s. Om goede zorg te kunnen leveren en te kunnen aansluiten op
de vraag naar acute zorg binnen de regio, is de inzet van professionals onontbeerlijk. Wij streven dan ook naar 24/7
bezetting van SEH-artsen per locatie en naar zoveel mogelijk uniformiteit over de 3 locaties, zowel medisch
inhoudelijk als organisatorisch.
De vakgroep Spoed Eisende Geneeskunde is organisatiebreed ingericht en bestaat nu uit 6 SEH-artsen. Op dit
moment rouleren de SEH-artsen over onze drie locaties om ziekenhuisbreed kwalitatief gelijkwaardige spoedzorg te
ontwikkelen samen met de rest van de medische staf en de SEH-verpleegkundigen. Op alle locaties is een nauwe
samenwerking met de huisartsenpost, waardoor er weinig zelfverwijzers komen.
De regio van Treant Zorggroep:
Een regio met een gunstig woonklimaat, genoeg faciliteiten voor wonen, scholing, sport en hobby’s.
Een regio met een uitdagende, zeer diverse patiëntenpopulatie.
Een regio waarin uitdagend werk en ontspanning goed gecombineerd kunnen worden.
Lees hier het verhaal van één van onze specialisten, die van het westen verhuisde naar Drenthe.
Profiel
Wij zijn op zoek naar enthousiaste, ambitieuze collega’s die de specialisatie SEH arts KNMG (bijna) hebben afgerond.
U kunt binnen de dynamiek van de SEH het hoofd koel houden en bent patiëntvriendelijk en flexibel.
In het dynamische team van SEH-artsen, ANIOS SEH, Interne Geneeskunde en Heelkunde participeert u in de
opleiding van AIOS Huisartsgeneeskunde, Interne Geneeskunde en Heelkunde. U werkt als SEH-arts volledig mee in
de patiëntenzorg en zorgt daarnaast voor de coördinatie en supervisie op de SEH. U bent actief in het geven van
supervisie en onderwijs aan arts-assistenten en coassistenten en verpleegkundigen. Tevens maakt u deel uit van het
reanimatieteam en het Spoed-Interventie-Team (SIT).
U wilt graag meedenken op organisatieniveau en deel uitmaken van ziekenhuis- en stafcommissies. Vanzelfsprekend
bent u lid van de medische staf. Daarnaast draagt u in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van de Spoed Eisende
Geneeskunde in onze gehele regio.
Treant Zorggroep
Treant Zorggroep bundelt de krachten van 3 ziekenhuislocaties en 17 centra voor wonen en zorg. Bij ons kunnen de
300.000 inwoners van de regio Hoogeveen-Emmen-Stadskanaal terecht voor de best mogelijke zorg. Zorg die past bij
hun zorgbehoefte en die zo nodig aansluit op vervolgzorg. Onze 260 medisch specialisten en 6.300 medewerkers
zetten zich daar volledig voor in.
Wij zijn er trots op dat we geaccrediteerd zijn voor onze ziekenhuiszorg en verpleeg-, revalidatie- en ouderenzorg.
Samen met onze partners zorgen we voor zorg dicht bij huis als het kan, verder weg als het nodig is.

MSCT
De medische staf van Treant is verenigd in de coöperatie
Medisch Specialisten Collectief Treant (MSCT). Een unieke
bundeling van krachten van een voltallige ziekenhuisstaf
(vrijgevestigden, dienstverbanders, apothekers, psychologen en klinisch chemici) op deze schaal. Om op die manier
met slagkracht en gelijkgericht een bijdrage te leveren aan goede, bereikbare en betaalbare zorg.
Ons aanbod
Een veelzijdige functie op een professionele en kwalitatief goede SEH in een mooie regio.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform AMS. Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring. Het betreft een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
Informatie
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Trea Sandjer, SEH-arts KNMG,
telefoonnummer 06 11 22 21 61, e-mailadres t.sandjer@treant.nl.
Ook een dag meekijken is wellicht een leuke optie om kennis te maken met de vakgroep en de SEH.
Veiligheid staat bij ons voorop. Voordat u bij ons kunt werken checken wij altijd uw referenties en zien wij graag een
VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) tegemoet.
Treant Zorggroep voert een preventief vaccinatiebeleid tegen Hepatitis B. Dit betekent dat je aantoonbaar
voldoende bescherming tegen Hepatitis B moet hebben opgebouwd, voordat je wordt aangesteld. Indien nodig
verzorgt Treant de vaccinatie.
Sollicitatie
Solliciteren kan via www.werkenbijtreant.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

