SEH arts KNMG
Wat ga je doen?
Als SEH arts werk je met 16 zeer bevlogen SEH artsen KNMG geregistreerd en een aantal
HAIO's / ANIOS SEH. Je bent hoofdbehandelaar van alle patiënten die zich op onze SEH
bevinden; je bent immers specialist in de acute geneeskunde. Je hanteert een integrale
patiënten benadering waardoor je in staat bent om bij ongedifferentieerde patiënten op
efficiënte wijze werkdiagnoses en differentiële diagnoses te stellen. Naast het zelf zien van
patiënten heb je ook deels een coördinerende en begeleidende rol richting ANIOS SEH,
HAIO’s en coassistenten. Tevens lever je een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de
vakgroep en de portefeuilles.
Ook zoeken wij een SEH arts voor een tijdelijke periode van waarneming, zie onze website
www.werkenbijstjansdal.nl voor de vacature.

Wat bieden wij jou?








Een contract voor 7 maanden voor 27-36 uur per week met de intentie, bij ongewijzigde
organisatorische omstandigheden, deze om te zetten naar een contract voor onbepaalde
tijd. De standplaats is Harderwijk.
Het salaris is ingedeeld volgens de AMS regeling Medisch Specialist en bedraagt
minimaal € 7.054 ,- en maximaal € 1.2572 ,- bruto per maand op fulltime basis in volle
omgang met een vast ORT percentage van 10,5%. Inpassing in de salarisschaal is
afhankelijk van relevante werkervaring.
Je bouwt pensioen op bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn. Daarnaast bieden wij
interessante extra’s, waaronder korting op jouw zorgverzekeringspremie, bedrijfsfitness
en de MKA (Meer Keuze Arbeidsvoorwaarden) regeling.
Via de St Jansdal academie kun je (online) werken aan jouw persoonlijke en
professionele ontwikkeling. Ook zijn er regelmatig leuke initiatieven, waaronder
workshops, om jou gezond en vitaal te houden.

Wat vragen wij van jou?
Opleiding tot SEH Arts en een geldige KNMG registratie.
Daarnaast werk je zeer zelfstandig binnen de gegeven richtlijnen. Je kunt processen
goed overzien, goed prioriteiten stellen en je weet welke acties wanneer benodigd zijn;
soms op basis van zeer beperkte informatie. Daarnaast communiceer je helder en tothe-point, ben je doortastend en weet te allen tijde overzicht te houden. Het is
vanzelfsprekend dat je je goed kunt inleven in zowel patiënten als de betrokken familie
en je weet hierin zeer integer en tactvol te handelen.

Ben je enthousiast?
Solliciteer dan via onze website www.werkenbijstjansdal.nl

Wil je liever eerst meer informatie over deze functie dan kun je contact opnemen met
Vicky de Wilde via telefoonnummer 0341- 46 39 70 of met de dienstdoende SEH arts via
telefoonnummer 0341 - 46 39 67.
De vacature staat voor langere tijd zonder planning open omdat wij meerdere collega's
zoeken.
Je ontvangt binnen een week na je sollicitatie een reactie van ons.
Het aanvragen van een VOG (verklaring omtrent gedrag) is onderdeel van de
sollicitatieprocedure voor externe sollicitanten. Bij aanname verzorgen wij de aanvraag
digitaal. De kosten hiervoor worden vergoed. Het navragen van recente referenties
kan deel uitmaken van de procedure.

