Chef de Clinique Cardiologie in Hardenberg e.o. (0.8 fte)
Functie:
Cardioloog
Regio:
Overijssel
Plaatsingsdatum: 25-03-2021
Vacature
In verband met het vertrek van een vakgroeplid zijn wij op zoek naar een enthousiaste nieuwe collega.
De vakgroep cardiologie
De vakgroep Cardiologie in Hardenberg bestaat uit 6 algemeen cardiologen, elk met hun specifieke
aandachtsgebied, en 2 verpleegkundig specialisten die werkzaam zijn op onze hartfalen- en CVRMpolikliniek.
Onze klinische werkzaamheden worden verricht in Hardenberg, waar wij de beschikking hebben over
een Eerste Hart Hulp/CCU, een algemene afdeling, een volledig uitgeruste hartfunctieafdeling met
onder andere 3D-echocardiografie en een hartkatheterisatiekamer voor invasieve diagnostiek en
device-implantaties. Op het gebied van non-invasieve cardiale beeldvorming hebben we naast
echocardiografie de beschikking over een open-MRI die geschikt is voor cardiale onderzoeken (uniek
in Europa), een gesloten MRI, een cardiale CT en nucleaire beeldvorming.
Poliklinische werkzaamheden worden verricht in Hardenberg, Ommen, Coevorden en Westerhaar.
Daarnaast houden wij ons als WCN-lid actief bezig met onderzoek op cardiovasculair gebied.
Wij vragen
Een enthousiaste algemeen cardioloog met uitstekende communicatieve vaardigheden en een
proactieve houding. Affiniteit met hartfalen en non-invasieve beeldvorming is een pre.
Wat bieden wij ?
 Een functie die vanaf mei 2021 te vervullen is.
 Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging en bij
gebleken geschiktheid de mogelijkheid tot een vaste aanstelling met toetreding tot het MSB.
 Arbeidsvoorwaarden conform de AMS.
 Mogelijkheid om een aandachtsgebied verder uit te diepen.
 Werken in een gloednieuw ziekenhuis in een jong en plezierig team met korte lijnen tussen
huisartsen en overige specialisten.
Saxenburgh Groep
De Saxenburgh Groep bestaat uit de divisies ziekenhuiszorg en ouderenzorg. Bij de Saxenburgh Groep
staat de mens in zijn of haar omgeving centraal. Daarbij ligt het accent op gezondheid, wonen, welzijn
en het verlenen van de best mogelijke medische zorg. Onder het motto ‘Zorg dichterbij beter’ brengt
de Saxenburgh Groep deze zorg zo dicht mogelijk bij de inwoners in de buurt. De producten en
diensten van de Saxenburgh Groep zijn afgestemd op de behoeften van de bewoners van het
verzorgingsgebied. Circa 2.000 personeelsleden en 1.000 vrijwilligers zetten zich in voor kwalitatief
hoogwaardige zorg, afgestemd op de behoeften van de patiënt/cliënt.
In 2020 is het Saxenburgh Medisch Centrum in gebruik genomen. Dit is een nieuw en duurzaam
ziekenhuis, waar een compleet aanbod van medisch specialistische zorg wordt geleverd aan de
inwoners van het Vechtdal en Zuidoost Drenthe.

Meer informatie en solliciteren
Voor meer informatie over deze vacature kan contact worden opgenomen met:
Paul van Osch, cardioloog en vakgroepmanager
0523-276393, p.osch@sxb.nl
of
Marlon Olimulder, cardioloog en vakgroepvoorzitter
0523-276640, m.olimulder@sxb.nl
Sollicitaties en cv kunnen gericht worden aan bovenstaande e-mailadressen. Graag uw reactie voor 12
april 2021.

