SEH-arts KNMG 2,4 fte

Je voelt je uitgedaagd om anders naar de zorg te kijken. Want zorg kan altijd beter. Slimmer. Zinniger.
Jij gelooft dat de beste zorg ontstaat door samen met de patiënt te beslissen over de behandeling. Je
bent een voortrekker in vernieuwing en verbetering. Je enthousiasme zet je graag in om de vakgroep
verder uit te bouwen en zo 24/7 beschikbaarheid van SEH-artsen én 7/7 een regie SEH-arts te borgen.
Dit ga je betekenen
Als SEH-arts beoefen je bij ons het vak in de volle breedte en heb je de regierol in alle acute
zorgprocessen. Je bent mede verantwoordelijk voor het verlenen van medische zorg op de afdeling
spoedeisende hulp (SEH), eerste hart hulp (EHH) en je coördineert de voortgang in de patiëntenzorg.
De vakgroep bestaat uit 8 enthousiaste SEH-artsen. Je gaat werken in het hechte team SEH dat naast
verpleegkundigen uit ANIOS SEH, HAIO, coassistenten SEH en medisch specialisten bestaat. Samen
met je collega’s geef je je patiënten de zorg en aandacht die ze nodig hebben.
Vanuit de vakgroep geef je supervisie, onderwijs en participeer je actief in commissies van het
ziekenhuis. Samen met het team integreer je LEAN en CRM in de werkprocessen. Als generalist op de
SEH ben je hoofd/regiebehandelaar van alle patiënten totdat dit behandelaarschap wordt overgedragen.
De SEH wordt jaarlijks door ongeveer 25.000 patiënten bezocht. Hiervan zijn minder dan 5%
zelfverwijzers en wordt rond de 30% opgenomen. Er zijn goede afspraken over uitstroommogelijkheden
naar ELV bedden en thuiszorg. Bij Bernhoven werk je in een level 2 traumacentrum. Er zijn 22
behandelplaatsen. We verrichten PSA, spoedechografie, perifere blocks en zijn geaccrediteerd voor de
opleiding huisartsgeneeskunde. Acute zorg is één van de belangrijke pijlers van ons ziekenhuis en je
gaat dan ook nauw samenwerken met de acute opname afdeling en de intensive care. Bernhoven heeft
een actief researchbureau en participeert in het Academisch Medisch Netwerk van het Radboudumc.
Maak kennis met de afdeling
Wat zet je in?
Je bent een KNMG gecertificeerd SEH-arts en enthousiast in ons vakgebied. Natuurlijk stel je de patiënt
en het werken in teamverband centraal. Met tact, invoelend vermogen en betrokkenheid in de
patiëntenzorg en binnen het team zet je je met hart en ziel in om patiënten beter te maken. Daarnaast
sta je voor resultaat, ben je onafhankelijk en heb je een visie op de lange termijn. Ook bij momenten van
hoge werkdruk of extreme situaties ben je mensgericht en weet je de rust te bewaren. Je
enthousiasmeert vanuit je eigen gedrevenheid en legt gemakkelijk externe contacten. Je neemt een
voortrekkersrol als het gaat om vernieuwing en verbetering en ontplooit proactief nieuwe initiatieven.
Wat Bernhoven je biedt
Liefde voor mensen is wat ons drijft in Bernhoven. Dat betekent ook oprechte aandacht voor jou. We
geven je alle ruimte en begeleiden je waar je ons nodig hebt. Daarbij dagen we je graag uit. Om
voortdurend te kijken of de zorg nóg beter kan. Maar ook, voor nu en de toekomst, om te leren en te
groeien. Wij zijn pioniers in zorgvernieuwing en lopen voorop in het vormgeven van toekomstbestendige
gezondheidszorg. In de samenwerking met professionals binnen en buiten onze muren ben jij een
onmisbare schakel. Samen vormen we één groot team.
Dit biedt Bernhoven je concreet
 we bieden je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, waarbij we starten met een tijdelijke
overeenkomst van zes maanden
 salariëring volgens de Cao-Ziekenhuizen, functiegroep 80 met een roostertoeslag van 10,5%
 eindejaarsuitkering van 8,33%, vakantiegeld van 8,33%
 een budget om functiegebonden kosten te declareren conform AMS




deelname aan het pensioenfonds Zorg en Welzijn, de mogelijkheid om deel te nemen aan
collectieve verzekeringen en als secundaire arbeidsvoorwaarde de mogelijkheid om enkele zaken
met fiscaal voordeel aan te schaffen, denk hierbij aan een fiets of vakliteratuur
Meerdere mogelijkheden in aantal contracturen door uitbreiding van de vakgroep met 2,4 fte.

We zijn sterker met elkaar
Denk jij dat jij bij Bernhoven en Bernhoven bij jou past? Dan willen we graag kennismaken. Stuur je cv
met een motivatie in via het sollicitatieformulier ter attentie van Heleen Huisman, SEH-arts en
vakgroepleider.
Wil je voordat je solliciteert nog iets over de functie weten? Neem dan contact op met
Heleen Huisman, tel: 0413 – 401025, h.huisman@bernhoven.nl of
Mariëlle Bartholomeus, medisch directeur, m.bartholomeus@bernhoven.nl
Voor meer informatie over het sollicitatieproces kun je terecht bij Judith van de Ven, HR services,
telefoon 0413 – 40 4321 (keuze 4).

