Chef de Clinique Cardiologie
De OE Cardiologie van HMC heeft op korte termijn plek voor een Chef de Clinique voor 8-10
dagdelen.

Wat ga je doen?
De Organisatorische Eenheid (OE) Cardiologie van HMC bestaat uit 20 Cardiologen, die allen eigen
aandachtsgebieden hebben. Jaarlijks worden 1.250 coronaire interventies verricht en meer dan 500
cardio-implantaten geplaatst. Daarnaast worden ieder jaar ongeveer 12.500 cardiale echo's, meer dan
1800 cardiale CT-scans en meer dan 3000 MRI-scans van het hart verricht. De afdeling cardiologie
heeft 45 afdelingsbedden, 8 short stay bedden, 8 CCU-bedden en beschikt over een goed lopende
EHH.
De cardiologen werken op de drie locaties van HMC en er zijn ook spreekuren in zorgcentra en als
meekijkconsult bij de huisarts. Wij verzorgen de B-opleiding Cardiologie in regio Leiden-Den Haag en
de Cardiologiestage voor de AIOS interne geneeskunde, SEH en sportgeneeskunde. Er bestaat een
nauwe samenwerking met de afdeling Cardiologie en Thoraxchirurgie van het LUMC. De OE wordt
aangestuurd door een driekoppig dagelijks bestuur en een vakgroep-ondersteuner.
Je bent als algemeen cardioloog werkzaam binnen alle locaties van HMC.

Wat vragen wij van jou?


Je bent een cardioloog met goede contactuele eigenschappen en een proactieve houding.

Bij indiensttreding vragen wij om een VOG (verklaring omtrent gedrag).

Wat bieden wij jou?
De ruim 200 vrijgevestigd medisch specialisten van HMC hebben zich verenigd in één maatschap, het
Medisch Specialistisch Bedrijf HMC. Jij komt in dienst bij het MSB. Het betreft een aanstelling voor 810 dagdelen voor de duur van 12 maanden, met optie tot verlenging bij wederzijds welbevinden. Het
salaris is conform Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten (AMS) en afhankelijk van kennis en
ervaring.
Daarnaast bieden wij:





Participatie in een grote cardiologische praktijk met leuke collegae
Een veelzijdige en afwisselende functie in een groot topklinisch opleidingsziekenhuis
Ruime ervaring opdoen in complexe vakspecifieke en acute cardiale problematiek
Een multidisciplinaire aanpak van complexe patiëntenzorg

Solliciteren en contact
We zien je reactie graag vóór 2 september 2022 tegemoet via onderstaande link:
https://www.werkenbijhmczorg.nl/vacatures/vacature/sollicitatie/chef-de-clinique-cardiologie
Je kunt jouw motivatiebrief en cv richten aan Ineke Kort, vakgroep ondersteuner van de OE
Cardiologie.
Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Marieke de Doelder
(m.de.doelder@haaglandenmc.nl) of Sjoerd Mollema (s.mollema@haaglandenmc.nl).
De procedure voor het aanstellen van een medisch specialist gebeurt met de grootste zorgvuldigheid.
De procedure kan zo'n drie maanden in beslag nemen.

Over HMC
Zorg is aandacht. In HMC kijken we met en door de ogen van de patiënt. We helpen iedere patiënt op
de manier die bij hem of haar past. Innovatie, gastvrijheid en samenwerking dragen bij aan het
realiseren van onze missie.
We zijn hét stadsziekenhuis voor de Haagse regio, met een compleet zorgaanbod. Als topklinisch
opleidingsziekenhuis heeft HMC vele expertises in huis en we bieden in verschillende centra en
samenwerkingen gespecialiseerde zorg aan. Onze speerpunten zijn ons Traumacentrum en
Neurocentrum. In ons HMC Kankercentrum bieden we topklinische kankerzorg.
Meer informatie over HMC vind je op www.haaglandenmc.nl.

