Wegens een aanzienlijke uitbreiding van onze zorgactiviteiten in de
Noordoostpolder, zoekt MSB Cureo per direct voor de Organisatorische
Eenheid (OE) Cardiologie een

Chef de Clinique (m/v)
Het betreft een dienstverband (1 fte) voor de tijdsperiode van minimaal 1
jaar.
De OE heeft een duidelijke visie op cardiologische zorg: de patiënt
daadwerkelijk centraal stellen. Dit uit zich in een uniek one-stop-shop model
met korte poliklinische toegangstijden en een goede samenwerking met
huisartsen in de regio. We hebben speerpunten op het gebied van genetica,
congenitale cardiologie en moderne beeldvorming (level 3 MRI, cardiale CT,
3D echo). Hartkatheterisaties, pacemaker implantaties en controles van
pacemakers en ICD’s vinden in huis plaats. Tevens beschikt de OE over een
grote onderzoeksafdeling, D&A Research BV.
We zoeken een allround collega die ons helpt te anticiperen op de toename
van de patiëntenstroom richting het Antonius ZH en helpt de groeiende
zorgvraag te waarborgen. U bent bereid samen met ons de uitdagingen van
het snel veranderende zorglandschap aan te pakken, dit in zowel Zuidwest
Friesland als de Noordoostpolder. Een cardioloog met een specifiek
aandachtsgebied is natuurlijk een pre, zeker omdat de OE de intentie heeft
op termijn uit te breiden.
Wij bieden u de mogelijkheid om als Chef de Clinique werkzaam te zijn in een
gevarieerd en ambitieus team van 6 cardiologen. De stad Sneek, gelegen in
het waterrijke Zuidwest Friesland, biedt u een zeer prettige werkomgeving op
maar een uurtje rijden van de Randstad.
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Informatie en sollicitatie:
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. H.P. swart,
cardioloog, h.swart@antonius-sneek.nl 0515-488430 of mw. A.M.
Cramer, beleidsfunctionaris/ HRM MSB Cureo, 0515-461208. Informatie
over de OE is te vinden op www.cardiologiesneek.nl, over MSB Cureo op
www.msbcureo.nl.
Uw schriftelijke reactie kunt u, vergezeld van een curriculum vitae, voor
17 januari 2019 richten aan:

MSB Cureo Sneek
T.a.v. Mw. A.M. Cramer
Bolswarderbaan 1
8607 ZK Sneek
Of via emailadres: bestuurmsb@antonius-sneek.nl
Uw sollicitatie zal worden begeleid door een Wervings- en Selectiecommissie.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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