SEH-arts
Franciscus Gasthuis & Vlietland is een krachtige ziekenhuisorganisatie met 2 ziekenhuislocaties, 4
poliklinieklocaties en een polikliniek in Het Oogziekenhuis. De organisatie is ontstaan uit het Sint
Franciscus Gasthuis en Vlietland Ziekenhuis. Wij staan klaar voor patiënten en families met ruim
4.500 medewerkers, ruim 250 artsen en 300 vrijwilligers.

Onze uitgangspositie is stevig verankerd in de samenleving. We hebben kwaliteit hoog in het
vaandel. Bij ons werken gemotiveerde, betrokken collega’s waarbij patiëntgerichtheid, kwaliteit en
innovatie belangrijke pijlers zijn.

Franciscus Gasthuis & Vlietland is lid van de vereniging Samenwerkende Topklinische
opleidingsZiekenhuizen (STZ). Om topklinische zorg nu en in de toekomst te leveren is er binnen
ons ziekenhuis veel aandacht voor opleiding, bijscholing, (wetenschappelijk) onderzoek en
vernieuwing.
De functie

Franciscus Gasthuis & Vlietland zoekt per 1 september voor de vakgroep Spoedeisende
Geneeskunde een SEH-arts KNMG (1 fte).

Het betreft in eerste instantie een aanstelling voor 1 jaar. Hierna volgt, bij positieve evaluatie, een
vaste aanstelling.

Op de SEH heeft de SEH-arts KNMG een prominente coördinerende taak waarbij hij/zij
verantwoordelijk is voor logistieke processen op de SEH. Ook supervisie van arts assistenten van
verschillende specialismen op de SEH, opvang en behandeling van alle patiënten op de SEH
behoren tot de primaire taak van de SEH-arts KNMG. De individuele vakgroep leden participeren in
verschillende ziekenhuiscommissies, geven ziekenhuis breed onderwijs en houden zich bezig met
kwaliteit en veiligheid. Daarnaast spelen de SEH-artsen KNMG een primaire rol binnen de opleiding
SEG Franciscus Gasthuis en in het management SEH waarbij zowel opleider, plaatsvervangend
opleider als medisch manager SEH-arts KNMG zijn. Deze taken en functies zijn geborgd in
ziekenhuis brede afspraken en worden breed gedragen.

De vakgroep:

De vakgroep Spoedeisende Geneeskunde van Franciscus Gasthuis & Vlietland bestaat uit 15
Spoedeisende Hulp artsen KNMG en is verantwoordelijk voor de Spoedeisende Hulp op beide
locaties, waar jaarlijks circa 50.000 patiënten gezien worden. Franciscus Gasthuis biedt sinds 10

jaar de opleiding Spoed Eisende Geneeskunde en heeft in ieder geval erkenning tot eind 2022. Ook
biedt deze locatie een stage Spoedechografie aan opleidingsassistenten uit andere klinieken.

Op beide locaties leiden wij assistenten Huisartsgeneeskunde en coassistenten SEH op. De ene
locatie is een Level 2 Traumacentrum met een grote IC. De andere locatie is een level 3
Traumacentrum met een kleine IC. De vakgroep beschikt over formatie voor circa 13 FTE waarmee
wij op Franciscus Gasthuis 24/7 en op Franciscus Vlietland tijdens alle openingsuren aanwezig zijn.
Wij vragen

•

Een KNMG gecertificeerde SEH-arts met een duidelijke visie op spoedzorg;

•

Actieve participatie binnen een STZ ziekenhuis;

•

Passie voor opleiden;

•

Een sterke uitstraling en stevig karakterprofiel;

•

Interesse in een duurzame werkrelatie;

•

Sterke communicatieve vaardigheden, stressbestendigheid en flexibiliteit.

Wij bieden

Toetreding tot Franciscus Gasthuis & Vlietland zal geschieden conform de selectieprocedure en
toetredingsregels van Franciscus Gasthuis & Vlietland. Tevens word je lid van de Vereniging
Medisch Staf.

Wij begrijpen dat niet alleen onze patiënten, maar ook onze collega’s het beste verdienen! Je wordt
ingeschaald in FWG 80 (max. € 9.074,-) conform cao Ziekenhuizen én we bieden je:

•

een baan in een top(klinisch) ziekenhuis met veel ruimte voor opleiden, ontwikkelen,
onderzoek en innovatie;

•

parkeren tegen een gereduceerd tarief van € 1,- per werkdag;

•

een aantrekkelijke fiscale regeling reiskosten;

•

kinderdagopvang ‘Fransje Plukkebol’ voor personeel, gelegen naast Franciscus Gasthuis;

•

een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden met o.a. sportmogelijkheden en een
fietsregeling.

•

werken in een goed functionerende vakgroep met prettige collega’s;

•

een dynamische en uitdagende werkomgeving met aandacht voor (wetenschappelijk)
onderzoek en innovatie.

En wist je dat:

•

onze ziekenhuislocaties heel goed bereikbaar zijn? Zowel met het OV als met de auto?

•

wij jouw duurzame inzetbaarheid heel belangrijk vinden? We geven daarom stoelmassages,
organiseren gezondheidsdagen en bieden loopbaangesprekken.

•

de cultuur binnen ons ziekenhuis gericht is op mens en innovatie? En dat wij ook snel
schakelen en korte lijnen heel belangrijk vinden?

Een benoemingsadviescommissie van de medische staf is onderdeel van de selectieprocedure. Op
verzoek van de benoemingsadviescommissie dan wel de vakgroep kan worden besloten tot een
selectieassessment. Na aanstelling volgt in alle gevallen een ontwikkelassessment.
Meer informatie & Solliciteren

Mevrouw T.A. Huting, SEH-arts KNMG en Medisch Manager SEH, bereikbaar via
t.huting@franciscus.nl, mevrouw L. van den Hengel, SEH-arts KNMG bereikbaar via
l.vandenhengel@franciscus.nl of mevrouw C. Vellema, bedrijfskundig manager, bereikbaar via
telefoonnummer 010-4616717.

Meer informatie over ons ziekenhuis vindt u hier.

Solliciteert je liever direct? Via de groene sollicitatiebutton ontvangen we graag je cv en
motivatiebrief.

