Het Medisch Specialistisch Bedrijf Cardiologie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis heeft per direct
een vacature voor een:

Cardioloog
Waar kom je te werken
Het Medisch Specialistisch Bedrijf Cardiologie (MSB) levert topklinische zorg in het Canisius Wilhelmina
Ziekenhuis te Nijmegen en streeft ernaar om op een doelmatige manier, kwalitatief hoogwaardige en
innovatieve cardiologische zorg te leveren dicht bij de patiënt. Het MSB bestaat uit 12 cardiologen. Tevens
zijn er ook anios, physician assistants en verpleegkundig specialisten werkzaam.
Wij hebben een eigen Eerste Hart Hulp afdeling, verrichten sinds 2008 PCI’s en sinds 2009 beschikken wij
over een ICD-vergunning. De cardiologen verrichten poliklinische activiteiten op meerdere locaties,
waarvan het Hartcentrum een onderdeel is. Daarnaast beschikken wij over een hartfalenpolikliniek. Wij
zijn opleidingsgericht en zijn betrokken bij het opleiden van arts-assistenten cardiologie (B-opleiding),
inwendige geneeskunde, sportgeneeskunde, SEH artsen, physician assistants en verpleegkundig
specialisten. Er bestaat een nauwe samenwerking met de afdeling Cardiologie en Thoraxchirurgie van het
Radboudumc.

CWZ in het kort
Met 417 bedden, ruim 4000 medewerkers en vrijwilligers en 28 medische specialismen is het CanisiusWilhelmina Ziekenhuis een groot algemeen topklinisch ziekenhuis voor Nijmegen en omgeving. De
zorgeenheid cardiologie beschikt over 70 bedden. Het CWZ is een van de zeven Santeon ziekenhuizen. Ook
maakt ons ziekenhuis deel uit van de 27 Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen. Het CWZ
scoort goed in diverse landelijke ranglijsten. Bovendien is CWZ gecertificeerd als Top Employer in de
categorie ‘cure & care’.

Wat vragen wij
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste cardioloog die het vak in de volle breedte kan uitvoeren. Goede
contactuele eigenschappen en een collegiale houding zijn voor u vanzelfsprekend.
De activiteiten richten zich voor een groot deel op onze poliklinische- en klinische zorg, inclusief de Eerste
Harthulp. U neemt deel aan patiëntbesprekingen, maar ook ander intercollegiaal overleg,
zorgverbetertrajecten en innovatieve projecten. Daarnaast levert u met plezier een bijdrage aan het
onderwijsprogramma van arts-assistenten, physician assistants en verpleegkundig specialisten. U
participeert ook in het dienstenrooster. Voor device-cardiologen die hun vaardigheden wensen te
behouden is het bespreekbaar dat zij tevens worden ingepland voor het doen van implantaties.

Wat bieden wij
 U komt in dienst van het medisch specialistisch bedrijf cardiologie en werkt in CWZ.
 Een salaris conform Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten (AMS) en afhankelijk van
kennis en ervaring.
 Een jaarcontract met uitzicht op verlenging bij wederzijds welbevinden.
 Een parttime of fulltime dienstverband (0,6 FTE - 1,0 FTE).
 Een goede pensioenopbouw bij Zorg & Welzijn, waaraan de werkgever de helft bijdraagt.
 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
 Een sterk opleidingsgerichte werk- en leeromgeving in een topklinisch ziekenhuis.
 De mogelijkheid tot verdere verdieping in het vakgebied.
 Een ambitieus, professioneel en collegiaal team van cardiologen.
 Een uitdagende werkomgeving, die innovatief is en constant in ontwikkeling.

Meer weten, solliciteren of meelopen
Bent u enthousiast? Dan willen wij graag kennismaken. Mail uw cv met een motivatie vóór 1 oktober 2022
t.a.v. Heidi Wijers, manager maatschap cardiologie naar h.wijers@cwz.nl
Graag een keer sfeer proeven of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Heidi Wijers,
bereikbaar per mail of telefonisch via 024 365 80 76.

