Franciscus Gasthuis & Vlietland is een krachtige ziekenhuisorganisatie met 2 ziekenhuislocaties, 5
poliklinieklocaties en een polikliniek in Het Oogziekenhuis. De organisatie is ontstaan uit het Sint Franciscus
Gasthuis en Vlietland Ziekenhuis. Wij staan klaar voor patiënten en families met ruim 4.500 medewerkers, ruim
300 artsen en 300 vrijwilligers.
Onze uitgangspositie is stevig verankerd in de samenleving. We hebben kwaliteit hoog in het vaandel. Bij ons
werken gemotiveerde, betrokken collega’s waarbij patiëntgerichtheid, kwaliteit en innovatie belangrijke pijlers
zijn.
Franciscus Gasthuis & Vlietland is lid van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen
(STZ). Om topklinische zorg nu en in de toekomst te leveren is er binnen ons ziekenhuis veel aandacht voor
opleiding, bijscholing, (wetenschappelijk) onderzoek en vernieuwing.
De functie:
Specialisten Coöperatie Franciscus zoekt per 1 januari 2022, voor de vakgroep Cardiologie een algemeen
Cardioloog (0,89 fte) in de functie van Chef de Clinique.
De vakgroep:
De vakgroep Cardiologie bestaat momenteel uit een groep van 17 cardiologen die werkzaam zijn op de
verschillende locaties. De klinische taken zullen op termijn grotendeels worden geconcentreerd op één locatie.
De vakgroep heeft een vergunning voor ICD implantaties en verzorgt de B-opleiding voor arts-assistenten
cardiologie. Voor coronaire interventies en hartchirurgie bestaan samenwerkingsverbanden met interventieen hartchirurgiecentra in de omgeving.
Wij vragen:
Wij zijn op zoek naar een allround cardioloog, algemeen inzetbaar, met interesse in hartfalenzorg, zo mogelijk
in staat PM-implantaties te verrichten. U heeft goede communicatieve en organisatorische vaardigheden en
bent bereid te participeren in onderwijs en management taken. Een promotie strekt tot de aanbevelingen. Er
zijn goede mogelijkheden voor het doen van wetenschappelijk onderzoek.
U participeert in de dienstregeling van de zittende cardiologen.
Wij bieden:
Het betreft een tijdelijk dienstverband, in eerste instantie voor 1 jaar, in de functie van Chef de Clinique. De
arbeidsvoorwaarden zijn op basis van de AMS regeling.
Hiernaast bieden wij:




.

een boeiende functie in een top(klinisch) ziekenhuis;
werken in een goed functionerende vakgroep met prettige collega’s;
een dynamische en uitdagende werkomgeving met aandacht voor (wetenschappelijk) onderzoek en
innovatie.

Meer informatie & solliciteren:
Voor informatie kunt u contact opnemen met dr. M. Sunamura, voorzitter van de vakgroep of met dr. L.K. Soei,
medisch manager van de vakgroep (tel: 010 4616139). Ook kunt u contact opnemen met het bestuur van het
SCF via telefoonnummer 010–4617147.
Uw sollicitatiebrief kunt u tot en met 19 november 2021 sturen naar m.sunamura@franciscus.nl .
Meer informatie over ons ziekenhuis vindt u hier.
Solliciteert u liever direct? Via de groene sollicitatiebutton ontvangen we graag uw cv en motivatiebrief.
OF (bij verspreiding wetenschappelijke verenigingen e.d.)
Solliciteren naar deze vacature kan via https://www.franciscus.nl/werkenbijfranciscus/vacatures of stuur uw
CV en motivatiebrief naar werving_selectie@franciscus.nl
Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet prijs gesteld.

