Cardioloog 0,8-1fte
36-45 uur – wo

Gaat jouw hart sneller kloppen van vernieuwing en verbetering van cardiologische zorg? Voel
jij je uitgedaagd om anders naar de zorg te kijken? Omdat zorg altijd beter, slimmer en zinniger
kan. En werk je graag samen in een groot, divers en professioneel team? Dan maakt Bernhoven
graag kennis met je!

Dit ga je betekenen
De patiënten zijn bij jou in goede handen. Samen met je 10 collega’s van de vakgroep oefen je de algemene
cardiologie in de volle breedte uit. Bernhoven beschikt over een gecombineerde IC/CCU,
hartkatheterisatiekamer, een volledig toegeruste functieafdeling, polikliniek, hartfalen polikliniek en een Eerste
Hart Hulp. Hiermee geef je je patiënten, in samenwerking met je collega’s, de zorg en aandacht die ze nodig
hebben, ook tijdens de bereikbaarheidsdiensten. Verder zijn we een ICD-controlerend centrum, werken we met
cardiale CT en gaan we cardiale MRI opzetten. Jouw zeer ruime ervaring als allround cardioloog is een goede
aanvulling op ons team. Zeker als je beschikt over MRI ervaring.

Wat zet je in?
Je bent een topper in het vakgebied cardiologie en dan specifiek met affiniteit voor beeldvorming/MRI. Natuurlijk stel
je de patiënt en het werken in teamverband centraal. Met de nodige tact, invoelend vermogen en betrokkenheid in
de patiëntenzorg en binnen het team zet je je met hart en ziel in om patiënten beter te maken. Daarnaast sta je voor
resultaat, ben je onafhankelijk en heb je een visie op de lange termijn. Ook bij momenten van hoge werkdruk of
extreme situaties ben je mensgericht en weet je de rust te bewaren. Je enthousiasmeert vanuit je eigen gedrevenheid
en legt gemakkelijk externe contacten. Je neemt een voortrekkersrol als het gaat om vernieuwing en verbetering en
ontplooit proactief nieuwe initiatieven.

Wat Bernhoven je biedt
Liefde voor mensen is wat ons drijft in Bernhoven. Dat betekent ook oprechte aandacht voor jou. We geven je alle
ruimte en begeleiden je waar je ons nodig hebt. Daarbij dagen we je graag uit om voortdurend te kijken of de
zorg nóg beter kan en om samen te blijven leren en groeien. Wij zijn pioniers in zorgvernieuwing en lopen voorop
in het vormgeven van toekomstbestendige gezondheidszorg. In de samenwerking met professionals binnen en
buiten onze muren ben jij een onmisbare schakel. Samen vormen we één groot team.

Wat heb je nodig?


RGS geregistreerde cardioloog



MRI-ervaring is een pré



Mensgericht en stressbestendig



Resultaatgericht en onafhankelijk

Wat krijg je?






We bieden je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, in eerste instantie voor 6 maanden
Aansluitend een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Salariëring volgens de AMS, met variabele beloning van ten hoogste 15% van het bruto jaarsalaris
Inconveniëntentoeslag en een budget voor functie gebonden kosten
De mogelijk tot participatie in Bernhoven, in aanvang middels obligaties

We zijn sterker met elkaar
Denk jij dat jij bij Bernhoven en Bernhoven bij jou past? Dan willen we graag kennismaken. Stuur je cv met een
motivatie vóór 26 juli 2021 in via het sollicitatieformulier op onze vacaturesite. Wil je voordat je solliciteert nog iets
over de functie weten? Bel dan naar Sander de Vos, Cardioloog, tel. 0413-40 1515.
Een assessment maakt deel uit van de procedure. Een aanstellingskeuring is onderdeel van de selectieprocedure.

