In verband met uitbreiding van de vakgroep en zwangerschapsverlof van meerdere collega’s
zijn we op zoek naar meerdere:

SEH-artsen KNMG (tijdelijk en vast)
Functie-inhoud
 Als SEH-arts bent u betrokken bij elke kritisch zieke patiënt.
 U levert directe patiëntenzorg voor alle specialismen.
 U geeft supervisie en onderwijs aan de A(N)IOS spoedeisende geneeskunde, AIOS
huisartsgeneeskunde, A(N)IOS andere specialismen, coassistenten en
medewerkers SEH.
 U past spoedechografie en procedurele sedatie veelvuldig toe zowel bij kinderen
als volwassenen.
 U bewaakt de kwaliteit en veiligheid van zorg op de afdeling.
Functie-eisen
 Als SEH-arts heeft u een afgeronde opleiding (RGS - gecertificeerd).
 U kunt flexibel werken in teamverband.
 U heeft ambitie en visie en speelt graag een rol in de verdere ontwikkeling van de
afdeling.
 U participeert actief in de opleiding.
 Aantoonbare wetenschappelijke interesse is een pré.

De afdeling Spoed Eisende Hulp
Onze SEH is een zeer goed geoutilleerde en druk bezochte SEH. Jaarlijks worden er
ongeveer 32.000 patiënten behandeld, waarvan bijna de helft opgenomen wordt in het
ziekenhuis. De afdeling heeft 18 behandelkamers waaronder twee shockrooms met
röntgenfaciliteiten en een 256 slice CT-scan. Buiten kantoortijden wordt de SEH samen met
de huisartsenpost en de centrale dienstapotheek (beiden op dezelfde locatie gevestigd)
een geïntegreerde spoedpost. Door een intensieve samenwerking tussen eerste en tweede
lijn is hiermee alle acute zorg in de regio optimaal gewaarborgd. Op de SEH werken acht
SEH-artsen KNMG, artsen in opleiding tot SEH-arts, ANIOS SEH, A(N)IOS andere
specialismen, HAIO’s, coassistenten en semi-artsen SEH.
De vakgroep Spoedeisende Geneeskunde (SEG) van het Catharina Ziekenhuis is een op
zichzelf staande vakgroep die volop in ontwikkeling is, met uitstekende contacten met
andere maatschappen en vakgroepen. De vakgroep bestaat uit acht SEH-artsen waaronder
een gepromoveerd opleider. De SEH-artsen zijn volwaardig lid van de medische staf en
hebben als zodanig zitting in meerdere stafcommissies, inclusief het Stafbestuur van de
VMS en het bestuur van de Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD).
Het Catharina Ziekenhuis
Het Catharina Ziekenhuis is een modern, gastvrij en topklinisch opleidingsziekenhuis in de
hightech stad Eindhoven. Landelijk staan we bekend om onze hooggespecialiseerde zorg
bij kanker en hartziekten. Werken in het Catharina Ziekenhuis is boeiend, leerzaam en
uitdagend. Wij bieden je een professionele werkomgeving om elke dag het beste uit jezelf
te halen. In het Catharina Ziekenhuis werken ruim 3.500 gedreven professionals met één
doel: elke dag de beste zorg -direct of indirect- bieden aan onze patiënten. We investeren
in de ontwikkeling, opleiding en duurzame inzetbaarheid van onze mensen omdat we
samen het beste voor elkaar en voor de patiënt willen. Met trots kunnen wij dan ook
zeggen dat we als Catharina Ziekenhuis voor de 11de keer op rij verkozen zijn tot Top
Employer.
Ons aanbod
Voor de vaste aanstelling bieden we u in eerste instantie een overeenkomst voor één jaar
met de intentie dit contract na één jaar om te zetten naar een contract voor onbepaalde
tijd. Voor de tijdelijke functie bieden we een overeenkomst voor een half jaar met
mogelijk verlenging.
De functie wordt conform CAO ziekenhuizen ingeschaald. Inschaling vindt plaats op basis
van meegebrachte kennis en ervaring. Onkostenvergoeding voor bijscholing is conform
AMS-regeling.
Een Verklaring Omtrent het Gedrag en mogelijk een E-assessment maken onderdeel uit
van de sollicitatieprocedure.
Interesse?
Wilt u meer weten over deze functie en uw kansen op de afdeling Spoed Eisende Hulp?
Neem dan contact op met mevr. M. Maas (Specialist manager SEH, SEH-Arts KNMG) of
mevr. M. Arts (Plv. opleider, SEH Arts KNMG) op 040 - 239 96 00.
Wilt u ons team versterken? Uw sollicitatie ontvangen we graag via de sollicitatiebutton
op www.werkenbijcatharina.nl.

