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Vacature Cardioloog / cardiologen Almere
HartKliniek Nederland is een groeiende organisatie van kleinschalige poliklinische centra
voor specialistische cardiologie, met vestigingen in Lelystad, Almere, Amsterdam, Dronten,
Nijmegen en Zandvoort. Wij streven er naar om ook in andere steden en dorpen
HartKlinieken te openen. In een acute opvang wordt niet voorzien en ’s avonds en ’s nachts
zijn wij gesloten.
Bij ons gaat het niet alleen om de patiënt maar ook om de cardioloog
Een cardioloog die bij HartKliniek werkt, is begaan met het welzijn van anderen en durft
transparant en laagdrempelig met mensen te communiceren. Je werkt in een prettige
kleinschalige werkomgeving met respect voor elkaar. Wij excelleren in gastvrije one-stop
cardiologiezorg op het hoogste kwaliteitsniveau. Wij vinden het belangrijk dat je hiervoor de
tijd krijgt. Dat je minder tijd kwijt bent aan bijvoorbeeld managementstaken, dat je weer kunt
‘dokteren’ en dat jij de regie hebt. Er wordt daarom niet gewerkt met arts-assistenten en/of
verpleegkundigen. Het zorgproces draait in onze klinieken om jou; bij ons ben weer 1 op 1
met je patiënt. Als jij fijn kunt werken, dan straalt dat af op jouw patiënten. En natuurlijk
word je goed ondersteund in de functie-kamer, maar het echo kun je ook zelf maken. Tevens
wordt verwacht dat je na jouw poli op regelmatige basis deelneemt aan zorg-verbetertrajecten,
huisarts-contactmomenten, bij- en nascholing van onze medewerkers en verwijzende
huisartsen en onze innovatieve projecten.
Wat vragen we van je?
Naast het feit dat je jouw opleiding in Nederland hebt gevolgd, je de Nederlandse taal
uitstekend beheerst en ingeschreven staat in het specialistenregister ben je representatief,
spontaan, loyaal en vooral down-to-earth. Beslissingen nemen en het oplossen van problemen
doe je op de werkvloer. Jij werkt met je collega’s als een team samen in jouw
HartKliniek-vestiging om er een succes van te maken. Met elkaar doe je er alles aan om jouw
patiënt een perfecte beleving mee te geven.
Excellente kwaliteit in combinatie met empathisch vermogen behoort excellent beloond
te worden
Wij bieden je:
●

een vast contract

●

een marktconform salaris zoals in ziekenhuis

●

plus een vaste salaristoeslag van 5% per kalenderjaar

●

plus een variabele salaristoeslag van maximaal 30% per kalenderjaar

●

plus een eindejaarsuitkering van 8,33%

https://mail.zoho.eu/zm/#mail/folder/inbox/p/1554125633078020001

1/2

2-4-2019

(1) - Postvak In - Zoho Mail (bureau@nvvc.nl)

●

plus een vakantietoeslag van 8%

●

één na- en bijscholingsbudget van 5.971 per kalenderjaar passend bij een
dienstverband op fulltime basis

●

20 vakantiedagen op fulltime basis

●

72 PLB uren op fulltime basis

●

10 dagen bij- en nascholingsverlof op fulltime basis

●

deelname aan het pensioenfonds PfZW

Stuur een sollicitatiebrief mét motivatie naar mevrouw P. Weberink via email
hr@hartkliniek.com of neem voor aanvullende informatie eerst contact op met Menno Baars
of Chris Hie, cardiologen en grondleggers van HartKliniek. Zij zijn te bereiken via telefoon
088–5002000 of email naar menno@hartkliniek.com of chris@hartkliniek.com.

https://mail.zoho.eu/zm/#mail/folder/inbox/p/1554125633078020001

2/2

