SEH-artsen KNMG

Bedrijfsinfo:
Wij zijn op zoek naar ambitieuze SEH-artsen KNMG die onze vakgroep willen aanvullen en willen werken in
een Level 1, topklinisch opleidingsziekenhuis (STZ).
Ons adherentiegebied is groot en onze patiëntenpopulatie is interessant en uitermate divers. Onze SEH ziet
ruim 32.000 patiënten langs de poort komen. Met ons team, bestaande uit 11 SEH-artsen KNMG, 6 AIOS
SEG, 35 ANIOS SEG, meerdere HAIO’s, semi-artsen en co-assistenten, zetten we ons in om de beste
spoedeisende zorg te bieden. Patiënten zijn bij ons te gast en beleven vaak zware, emotionele tijden. Dat
geldt ook voor hun familie en vrienden. Vanzelfsprekend geven we professionele medische zorg, maar we
willen er ook voor mensen zijn met aandacht en medeleven. Daarom zoeken we collega's die veel te ‘geven'
hebben en hun expertise, ervaringen, hoofd en hart meebrengen.
Functie omschrijving:
Uw primaire taak is directe patiëntenzorg en coördinatie van de patiëntenstromen op de SEH.

 Een centrale rol spelen in de opvang van elke instabiele of ernstig zieke patiënt
 Supervisie leveren aan arts-assistenten betrokken bij directe patiëntenzorg
 Actief participeren in de opleiding tot SEH-arts en in de begeleiding van A(N)IOS, HAIO’s en coassistenten

 Participeren in multidisciplinaire teams waarbij de SEH-arts KNMG onder andere als teamleider van
het traumateam optreedt

 Het coördineren van de voortgang van de logistieke processen in de patiëntenzorg op de SEH-afdeling
Daarnaast bestaat uw functie uit:






Het coördineren van de voortgang van de logistieke processen in de patiëntenzorg op de SEH-afdeling
Actief participeren in de opleiding tot SEH-arts en in de begeleiding van A(N)IOS en co- assistenten
Participeren in multidisciplinaire teams (traumateam, reanimatieteam)
Meewerken bij de verdere invulling en implementatie van de functie van SEH-arts en betrokken zijn bij
de verdere ontwikkeling van het specialisme spoedeisende geneeskunde
 Tevens zult u beleidsmatig actief zijn in diverse commissies, werkgroepen en
samenwerkingsverbanden
Functie eisen:
Een enthousiaste en ambitieuze RGS geregistreerde SEH-arts KNMG die:

 Een duidelijke visie op de spoedeisende geneeskunde heeft
 Goede sociale en communicatieve vaardigheden heeft en die betrokkenheid toont naar alle
medewerkers van de SEH en diens patiënten

 Aandacht heeft voor het optimaliseren van de kwaliteit en veiligheid van zorg
Arbeidsvoorwaarden:







Werken in één van de grootste topklinische opleidingsziekenhuizen
Een zeer gevarieerd patiëntenaanbod van zowel verwezen als onverwezen patiënten
Zeer prettige interdisciplinaire samenwerking
Onderdeel worden van een ambitieuze, energieke vakgroep met duidelijke visie en positie op de SEH
Inschaling conform de Cao Ziekenhuizen, op basis van curriculum vitae met congres- en cursuskosten
conform de AMS-regeling.

Contactinfo :
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marian van Schepen, SEH-arts KNMG en
vakgroepsvoorzitter, t (038) 424 45 58 of Hester Ticheler SEH-arts en RVE voorzitter, t (038) 424 78 74.
Een assessment maakt mogelijk deel uit van de selectieprocedure.

