Cardioloog
Locatie
Maasziekenhuis Pantein

Wat ga je doen?
Maasziekenhuis zoekt zo spoedig mogelijk een cardioloog. De vakgroep cardiologie is in loondienst van het
Maasziekenhuis Pantein en bestaat uit 7 cardiologen, waarvan 2 intensivisten. Er is een nauwe samenwerking met de
afdelingen cardiologie, thoraxchirurgie en IC van het Radboudumc. Het Maasziekenhuis is een kleinschalig ziekenhuis
waarbij de patiënt centraal staat.
Je werkzaamheden zijn onder meer;







Verrichten van zowel klinische als poliklinische werkzaamheden;
Kliniekdienst bij toerbeurt;
Geven van supervisie en verrichten van consulten op de Eerste Hart Hulp;
Aanwezigheidsdienst voor de intensive care in samenwerking met de internisten, onder supervisie van een
intensivist;
Leveren van een bijdrage aan klinisch onderwijs voor ANIOS'en, Co-assistenten en PA-ers

Wat vragen wij van jou?






Algemeen Cardioloog;
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en bent collegiaal;
Bereidheid om zitting te nemen in de ziekenhuiscommissies;
Affiniteit met klinisch onderwijs.

Veilig werken staat bij Pantein voorop. Het is daarom belangrijk dat je op het moment dat je in dienst treedt in het bezit
bent van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

Wat bieden wij jou?







Arbeidsvoorwaarden conform CAO AMS;
Een baan in een veelzijdige organisatie;
Alle ruimte om goed ingewerkt te worden in een hecht team;
Ruimte voor groei en ontwikkeling. Pantein werkt met een online leerportaal, training en coaching;
Via een meerkeuzesysteem kies jij je arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld een fiets, computer, laptop, telefoon,
bedrijfsfitness- of studiekostenregeling.

Meer weten?
Het betreft hier een functie van gemiddeld 36 uur per week.
Heb je vragen of wil je meer weten, neem dan contact op met Giel Van Helden of Hetty Koornstra, Cardiologen, via
telefoon 0485 - 845 000 sein 6247 of 6251 of e-mailadres m.vanhelden@pantein.nl, h.koornstra@pantein.nl
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Wie zijn wij?
Pantein is een veelzijdige speler in de zorg. De organisatie heeft één van de meest brede portfolio's van Nederland door
de combinatie van het Maasziekenhuis, zorgcentra, thuiszorg en services aan huis. Dit zorgt voor een zeer brede en
complete dienstverlening op het gebied van gezondheid en zorg. Zorg die dichtbij is en vertrouwd voelt, maar ook op-entop medische zorg. Pantein werkt nauw samen met Radboudumc en Sint Maartenskliniek en partners in de wijk:
huisartsen, verloskundigen, welzijnsinstellingen, onderwijs, ondernemers en gemeenten.
Alles is gericht op het bieden van een compleet en hoogwaardig zorgaanbod. Hiermee ondersteunt Pantein een goede
gezondheid van de inwoners van Noordoost-Brabant en Noord-Limburg.
Op www.werkenbijpantein.nl vind je al onze vacatures en meer informatie over Pantein als werkgever.
Op www.pantein.nl lees je meer over onze organisatie in het algemeen.

