Het CMSB ADRZ is wegens uitbreiding per direct op zoek naar een:

Cardioloog (m/v) 0.8-1.0 fte
De vakgroep Cardiologie van het Adrz bestaat uit 7 cardiologen in vrije vestiging binnen het Coöperatief
Medisch Specialistisch Bedrijf ADRZ U.A.
De acute en klinische zorg is geconcentreerd in Goes en de poliklinische zorg vindt plaats in Goes, Vlissingen en
Zierikzee. Alle cardiologen werken allround maar hebben eigen aandachtsgebieden o.a. cardiale imaging,
devices en hartfalen. Het Adrz beschikt over een volledig geoutilleerde afdeling cardiale beeldvorming. Vanaf
oktober 2019 is het ADRZ erkend als ICD controlerend centrum. Ook hebben we een eigen researchafdeling. De
vakgroep leidt coassistenten op in samenwerking met het Erasmus MC. De sfeer in de vakgroep is goed en
wordt gekenmerkt door collegialiteit en het streven en behoud van uitstekende patiëntenzorg.
De vakgroep cardiologie heeft als doel om kwalitatief hoogwaardige en moderne cardiale zorg te bieden met
hart voor onze patiënten, het ziekenhuis en onze zorgpartners. Wij hebben samenwerkingsverbanden met de
omliggende centra (Zorgsaam ziekenhuis, Amphia ziekenhuis, Universitair Ziekenhuis Antwerpen en Erasmus
Medisch Centrum). Voor de klinische zorg werken wij met verpleegkundig specialisten en arts-assistenten; ook
worden wij ondersteund door hartfalenverpleegkundigen.

Wie zoeken wij:

U bent enthousiast, gemotiveerd en collegiaal en u wilt bovengenoemde ambities verder vormgeven. U draagt
met plezier bij aan de opleiding van coassistenten en verpleegkundigen en u oefent het vak in de volle breedte
uit.

Wat bieden wij:

We bieden een aanstelling van 1 jaar als Chef de Clinique met eventuele optie tot verlenging en mogelijkheden
voor verdieping in hartkatheterisatie, imaging, devices of hartfalen. U wordt aangesteld in dienst bij het CMSB
ADRZ, honorering vindt plaats volgens AMS. Een parttime dienstverband behoort tot de opties.

Informatie:

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Dhr. I. Aksoy, cardioloog en vakgroepsvoorzitter via tel.
0113-234245 of e-mail i.aksoy@adrz.nl , G.J Milhous via e-mail j.milhous@adrz.nl , H van Kesteren
h.vankesteren@adrz.nl of dhr. C. Gürlek, cardioloog via e-mail c.gurlek@adrz.nl of bij Dhr. M. Waleboer,
voorzitter CMSB via e-mail m.waleboer@adrz.nl.

Sollicitaties:

Uw motivatiebrief met curriculum vitae, kunt u bij voorkeur per e-mail binnen 4 weken na het verschijnen van
deze advertentie, richten aan:
Coöperatief Medisch Specialistisch Bedrijf ADRZ U.A.
t.a.v. dhr. M. Waleboer, voorzitter
Postbus 15
4460 AA GOES
adrz.cooperatie@adrz.nl
Nieuwe leden van het MSB vragen wij een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) te overleggen.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

