SEH arts
Wij werken als SEH-team in hectische situaties en kunnen altijd op elkaar bouwen. We houden van de
adrenaline-flow en staan altijd paraat voor onze patiënten met acute klachten. Daarnaast hebben we ook
veel lol met elkaar, binnen het team, maar ook met collega’s van andere afdelingen en de
ambulancedienst. Voor iedereen is er dan ook ruimte om te verbeteren. Wij hebben een groot
verzorgingsgebied op de rand van twee regio’s, dit zorgt voor een uitdagende patiëntenpopulatie en
onderlinge samenwerking; een unieke situatie!
Jouw baan
Jij bent niet alleen bezig met de zorg van vandaag, maar ook met die van morgen. Je ziet het als een
uitdaging om te bouwen aan een ‘nieuwe toekomst’ en durft hierin voor het vak te staan en voor de
zorg voor de acute patiënt op de SEH. Je gaat werken op een moderne afdeling waar je elke dag
betrokken bent bij de zorg voor diverse acute stabiele en instabiele patiënten met uiteenlopende
letsels en aandoeningen. Daarbij draag je zorg voor de eerste opvang, diagnostiek en (acute)
behandeling van patiënten waarbij je, indien nodig, overlegt met een andere medisch specialist. Je
voert zelfstandig Procedurele Sedatie en Analgesie (PSA) uit.
Jij bent samen met de zorgcoördinator verantwoordelijk voor een goede doorstroom van patiënten op
onze SEH. Je werkt nauw samen met onze verpleegkundigen en begeleidt arts-assistenten en
coassistenten. Daarnaast participeer je in diverse ziekenhuiscommissies. Ook wordt er op de afdeling
samen getraind aan casuïstiek en je ondersteunt elkaar daar waar nodig en kan, ieder vanuit zijn
eigen achtergrond.
Wat breng jij mee
• werkzaam als een RGS geregistreerde SEH-arts
• ambitie om de afdeling SEH continue te professionaliseren en actief betrokken te zijn
• jezelf vakinhoudelijk en persoonlijk willen blijven ontwikkelen en je kennis en passie voor het vak
over willen brengen
• goed prioriteiten kunnen stellen, zelfstandigheid en graag in teamverband willen werken
• uitstekende communicatieve vaardigheden, overtuigingskracht en besluitvaardigheid
• stressbestendigheid, flexibiliteit en snel kunnen schakelen tussen verschillende patiënten en
situaties
Hier ga je werken
De afdeling spoedeisende hulp (level 2) van Ziekenhuis Gelderse Vallei biedt urgent care en low care
(fasttrack). De afdeling heeft 15 behandelplaatsen met 2 acute opvangfaciliteiten, waarvan 1 volledig
geoutilleerde traumakamer en een MRSA-/brandwondenkamer. We werken met volledig digitale
radiodiagnostiek en werken nauw samen met naast gelegen regionale huisartsenpost. Jaarlijks zien we
ongeveer 22.000 patiënten. Daarbij hebben we de mogelijkheid om meerdere trauma’s tegelijk op te
vangen. Samen met ongeveer 50 collega’s leveren we elke dag de beste zorg aan onze patiënten en
blijven we de zorg verbeteren. Ons team schakelt snel met elkaar en werkt op een collegiale manier
samen. We leiden continu nieuwe collega’s op en vinden persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling erg
belangrijk. Hierin ben je actief betrokken en hebt affiniteit met het geven van onderwijs. Ook wordt er
vanuit de vakgroep SEH- artsen en het management van Ziekenhuis Gelderse Vallei intensief
samengewerkt aan het uitbouwen van de visie acute zorg.
Bij ons krijg je
• een afwisselende, veelzijdige en boeiende baan in een dynamisch en modern ziekenhuis
• de functie is gewaardeerd in FWG 80, met aangepaste voorwaarden voor SEH-artsen. Je treedt
in dienst bij de Coöperatie Medisch Specialisten Ziekenhuis Gelderse Vallei (CMSGV) en bent
een volwaardig lid van de medische staf
Direct solliciteren of meer informatie
Interesse in deze functie? Solliciteer dan nu via onderstaande button. Wil je eerst meer weten over deze
functie? Neem dan even contact op met Tineke Oosterveld, SEH- arts, via 0318 43 3709. Zij vertelt je er
graag meer over. Als SEH-arts werk je vanuit de Coöperatie Medisch Specialisten Gelderse Vallei voor
meer informatie zie http://cmsgv.nl/.

