Cardioloog (0,8 fte)
Ben jij een enthousiaste en collegiale allround cardioloog met hart voor je vak? Dan zoeken we jou!
De vakgroep cardiologie van het Slingeland Ziekenhuis is op zoek naar een chef de clinique voor 0,8
fte per 1 september 2022. De aanstelling van de chef de clinique zal in eerste instantie voor één jaar
zijn.
Waar ga je werken?
Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem is een modern en goed geoutilleerd ziekenhuis, waarin bijna
alle specialismen aanwezig zijn. In het ziekenhuis werken ca. 1600 medewerkers en er zijn ca. 300
bedden in gebruik. Het Slingeland Ziekenhuis is een financieel en organisatorisch gezond ziekenhuis.
Groot genoeg om alles in huis te hebben, klein genoeg om overzichtelijk en persoonlijk te zijn.
Het Slingeland Ziekenhuis is een zeer gewaardeerd gastvrij ziekenhuis. We zijn de afgelopen jaren
meerdere keren genomineerd en uitgeroepen tot het meest patiëntvriendelijke ziekenhuis van
Nederland.
De medisch specialisten, zowel vrijgevestigd als in loondienst (totaal ca. 140), zijn verenigd in het
Medisch Specialistisch Coöperatief Slingeland U.A.
De vakgroep cardiologie
• De vakgroep bestaat momenteel uit 9 cardiologen en kenmerkt zich door een prettige
onderlinge verstandhouding, een ambitieuze instelling en goede samenwerking met andere
vakgroepen.
• De vakgroep maakt deel uit van het MSC Slingeland.
Wat vragen wij van jou?
•
Wij zoeken een enthousiaste allround cardioloog voor 0,8 fte voor de duur van 1 jaar.
•
Je bent beschikbaar per 1 september 2022.
Wat bieden wij jou?
•
Een aantrekkelijke functie als cardioloog met een leuke balans tussen klinische en
poliklinische taken vergelijkbaar met de overige vakgroepleden.
•
Mogelijkheid tot participatie in research bij lopende en nieuwe trials.
•
Een uitgebreid arsenaal aan non-invasief onderzoek, o.a. in de vorm van dagelijks CT
coronairen en 2 dagdelen per week cardiale (perfusie-) MRI en nucleaire scintigrafie
•
Pacemakers, alsook een ICD controlerend centrum in samenwerking met RadboudUMC.
•
Je werkt binnen een heel betrokken team van medewerkers.
•
Er zijn verschillende samenwerkingsverbanden in de regio.
•
Doetinchem ligt aan de A18, in de schitterende Achterhoek met een aantrekkelijk woon- en
werkklimaat.
•
Je komt voor deze periode in dienst van het MSC Slingeland.
•
Voor bovengenoemde periode bieden wij het arbeidsvoorwaardenpakket conform AMS.
Wil je meer informatie?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer E.O.F. van Gorselen of mevrouw A.
Schultz, bereikbaar via tel. 0314-329911.
Is je interesse gewekt?
Reageer dan door een sollicitatiebrief en CV te sturen via de website.

