Meerdere SEH artsen

Locatie
Maasziekenhuis Pantein

Wat ga je doen?
De SEH maakt samen met de HAP onderdeel uit van de Acute Zorgpost.
De SEH is goed geoutilleerd met een traumakamer, gipskamer, 5 patiëntenkamers en een
Eerste Harthulp. Daarnaast is er een team van ANIOS en HAIOS.






Als SEH-arts ben je verantwoordelijk voor de coördinatie en bewaking van de
medische zorg.
Je werkt op een inspirerende en enthousiaste wijze samen met de andere medisch
specialisten en speelt een actieve rol in de verdere ontwikkeling en professionalisering
van de SEH.
Begeleiding, onderwijs en sturing van arts-assistenten en SEH verpleegkundigen valt
binnen je functiedomein.
Je bent volwaardig lid van de medische staf.

Maasziekenhuis Pantein werkt nauw samen met het Radboudumc te Nijmegen en Sint
Maartenskliniek, in verschillende vormen. Door onderlinge samenwerking wordt een
kwaliteitsimpuls gegeven in het verlenen van medische zorg aan patiënten en acute
zorgketen.

Wat vragen wij van jou?
 KNMG gecertificeerde SEH-arts met ambitie en een duidelijke visie op het gebied van
spoedeisende geneeskunde.
 Je bent in staat om prioriteiten te stellen, overzicht te houden en hebt aandacht voor
het optimaliseren van de kwaliteit en veiligheid van de zorg-/dienstverlening.
 Wij hechten waarde aan een arts met een stevige persoonlijkheid.
 Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en bent in staat om binnen
korte tijd goede relaties op te bouwen en te onderhouden met andere specialisten,
medewerkers en externe relaties.
Om de veiligheid van onze cliënten en medewerkers te waarborgen, is het verstrekken van
een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en twee referenties onderdeel van de
sollicitatieprocedure.

Wat bieden wij jou?
Werken in een nieuw modern ziekenhuis met een SEH-afdeling volop in ontwikkeling.
Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO-ziekenhuizen.
Meer weten?
Het betreft hier meerdere functies van gemiddeld 36 uur per week, andere uren mogelijk in
overleg.
Heb je vragen of wil je meer weten, neem dan contact op met:
Kim van den Broek, SEH arts, telefoonnummer 0485-846327,
of Sandra van Dommelen, Capaciteitsmanager, telefoonnummer 06-20128905
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Wie zijn wij?
Pantein is een veelzijdige speler in de zorg. De organisatie heeft één van de meest brede
portfolio's van Nederland door de combinatie van het Maasziekenhuis, zorgcentra, thuiszorg
en services aan huis. Dit zorgt voor een zeer brede en complete dienstverlening op het gebied
van gezondheid en zorg. Zorg die dichtbij is en vertrouwd voelt, maar ook op-en-top
medische zorg. Pantein werkt nauw samen met Radboudumc en Sint Maartenskliniek en
partners in de wijk: huisartsen, verloskundigen, welzijnsinstellingen, onderwijs, ondernemers
en gemeenten.
Alles is gericht op het bieden van een compleet en hoogwaardig zorgaanbod. Hiermee
ondersteunt Pantein een goede gezondheid van de inwoners van Noordoost-Brabant en
Noord-Limburg.

De SEH maakt samen met de HAP onderdeel uit van de Acute Zorgpost.
De SEH is goed geoutilleerd met een traumakamer, gipskamer, 5 patiëntenkamers en een
Eerste Harthulp. Daarnaast is er een team van SEH artsen, ANIOS en HAIOS.
Op www.werkenbijpantein.nl vind je al onze vacatures en meer informatie over Pantein als
werkgever. Op www.pantein.nl lees je meer over onze organisatie in het algemeen.

