Chef de Clinique Cardiologie
27 uur per week
De afdeling
Het Dijklander ziekenhuis heeft op beide hoofdlocaties (Hoorn en Purmerend) een moderne
hartbewaking, een W24/7 EHH en verpleegafdeling. Op de poliklinieken zijn er goed lopende
functieafdelingen die ook functie onderzoeken verrichten voor de eerste lijn. Verder zijn er
meerdere gespecialiseerde poliklinieken waaronder een hartfalenpolikliniek en een
boezemfibrillerenpolikliniek.

De samenwerking met de verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, collega
specialisten en paramedici is uitstekend en laagdrempelig. Ook is er een uitgebreide
samenwerking tussen Hoorn en Purmerend en het is dan ook de bedoeling dat je op beide
locaties werkzaam bent.
Je nieuwe baan
De vakgroep Cardiologie bestaat uit dertien cardiologen. De vakgroep is allround en beschikt
over alle beeldvormende technieken: (3D)-echocardiografie, nucleaire geneeskunde,
MRI/CT, hartcatheterisatie en pacemakertechniek.

In samenwerking met het AUMC Amsterdam wordt een B-opleiding cardiologie verzorgd en
is de vakgroep betrokken bij de opleiding van arts-assistenten interne geneeskunde, geriatrie
en SEH, co-assistenten en HAIO’s.
Wie ben jij?
Wij zijn op zoek naar een door en door Dijklander. Je bent een doordenker. Iemand die niet
alleen wil snappen wat er scheelt, maar ook begrijpt wat voor onze patiënten belangrijk is.
Beter begrepen noemen we dat.

Daarnaast ben je een enthousiaste cardioloog met een brede interesse in de algemene
cardiologie. Je bent collegiaal en beschikt over de juiste communicatieve vaardigheden om
onze patiënten en verwijzers op een gastvrije en deskundige wijze zorg te verlenen.
Wat bieden wij jou?


Een door en door Dijklander werkplek. Een werkplek waar oprechte interesse, lef en
nuchterheid hand in hand gaan.



Wij bieden je een omgeving die uitnodigt om de grenzen van je vakbekwaamheid
steeds te verleggen, we geven je ruimte, verantwoordelijkheid en steun om
doelstellingen te behalen.



Salariëring geschiedt volgens de AMS-regeling.



De locaties van het Dijklander Ziekenhuis zijn goed bereikbaar met de auto en het
openbaar vervoer. Vanuit Amsterdam rij je lekker tegen de file in.



Wij vinden een balans tussen inspanning en ontspanning belangrijk. Zo hebben wij
bijvoorbeeld actieve personeelsvereniging, maar ook een bedrijfsreglement waarbij
met voordeel bijvoorbeeld een fiets kan worden aangeschaft. Ook kun je via
‘CultuurWerkt’ met korting gebruik maken van diverse kunst- en cultuuractiviteiten.



Het betreft een aanstelling per 1 oktober 2021 voor de duur van 1 jaar voor 27 uur
per week, met een mogelijkheid tot verlenging.

Interesse?
Solliciteer direct online en jouw sollicitatieprocedure gaat van start. Wil je eerst nog even
doorvragen? Neem over de vacature gerust contact op met één van de cardiologen via
telefoonnummer 0229 208 541 of 0299 457 123 De sluitingsdatum voor deze vacature is 27
augustus a.s.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt door ons niet op prijs gesteld.

