Cardioloog, Chef de Clinique
Voor de vakgroep cardiologie zijn wij op zoek naar een Chef de
Clinique cardioloog. Kom jij ons ambitieuze team versterken?
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De functie
De vakgroep cardiologie heeft op korte termijn een vacature voor een Chef de Clinique
cardioloog. Eind 2022 zal de nieuwbouw en uitbreiding van de CCU-EHH gereed zijn. Dit en de
groei van het aantal klinische bedden vraagt om een andere taakverdeling en meer menskracht,
waarmee er ruimte komt voor een Chef de Clinique cardioloog.

Het team
Op dit moment bestaat de vakgroep Cardiologie uit 20 cardiologen, waarvan 1 Chef de Clinique.
Wij leveren zorg op alle ziekenhuislocaties van Treant. Naast interventiecardiologie en
ritmecardiologie met ICD zorg is non-invasieve beeldvorming met Echo, MRI en coronaire CT
een speerpunt binnen de vakgroep cardiologie, evenals wetenschappelijk onderzoek binnen het
eigen onderzoeksbedrijf Cespero. De vakgroep cardiologie is betrokken bij opleiding van coassistenten en arts-assistenten. Sinds 2021 wordt de B-opleiding cardiologie in ons ziekenhuis
aangeboden.
De locaties Refaja en Bethesda zijn ingericht als weekziekenhuis en beschikken over een
innovatieve CTU (Cardiac Triage Unit) waar patiënten met laagcomplexe cardiale zorgvraag
adequaat en snel geholpen kunnen worden.
De locatie Scheper is ingericht als spoedziekenhuis met SEH, IC en CCU-EHH. Op deze locatie
vinden de PCI’s en PM/ICD implantaties plaats in het in 2020 in gebruik genomen
Hartinterventiecentrum. De nieuwbouw CCU-EHH zal eind 2022 in gebruik genomen worden.
Een moderne afdeling met 18 kamers, gesitueerd naast de SEH en in de nabijheid van het
Hartinterventiecentrum. Op de verpleegafdeling zijn 27 bedden beschikbaar voor cardiale zorg.
Alle locaties beschikken over een goed geoutilleerde hartfunctieafdeling en uitstekende
poliklinische faciliteiten.
Treant
Treant verleent met zo’n 6.000 collega’s kwalitatief hoogstaande ziekenhuis- en ouderenzorg
vanuit twintig locaties in de regio Drenthe en Zuidoost-Groningen. Treant is er in alle fasen van
het leven: van de zorg voor een ongeboren kind tot de zorg in de laatste jaren van het leven.
Treant onderzoekt, behandelt, geneest, verpleegt, verzorgt en begeleidt. Samen met onze
patiënten en cliënten gaan we voor een vitaal en betekenisvol leven. Met noordelijke nuchterheid,
passie voor het vak en de drijfveer om steeds beter te worden.
MSCT
De medische staf van Treant is verenigd in de coöperatie Medisch Specialisten Collectief Treant
(MSCT). Een unieke bundeling van krachten van een voltallige ziekenhuisstaf (vrijgevestigden,
dienstverbanders, apothekers, psychologen en klinisch chemici), om op die manier met
slagkracht en gelijkgericht een bijdrage te leveren aan goede, bereikbare en betaalbare zorg.

Jij bent de ideale kandidaat
Je bent een enthousiaste cardioloog die het vak in de volle breedte wil gaan uitvoeren. Je hebt
een actieve opstelling ten aanzien van ontwikkelingen binnen het vakgebied. Je bent een
flexibele collega die goed kan samenwerken, de patiënt centraal stelt en de beste zorg voor de
patiënt nastreeft. Daarnaast lever je met plezier een bijdrage aan het onderwijsprogramma van
arts-assistenten en verpleegkundig specialisten. Je participeert in het dienstenrooster. Ook als je
binnenkort de opleiding tot cardioloog afrondt, nodigen wij je van harte uit om te solliciteren.

Ons aanbod
Werk je bij de vakgroep cardiologie van Treant dan ga je voor vakmanschap, innovatie, ambitie,
research en opleiding. Je bent oprecht betrokken bij patiënten, personeel en collega’s. Bij ons
vind je een dynamische werkomgeving met een open sfeer en korte lijnen.

Wij bieden je een contract voor bepaalde tijd (parttime of fulltime dienstverband; 0.8 - 1.0 fte), in
eerste instantie voor de duur van een jaar. Je komt in dienst van het MSCT. Vergoeding vindt
plaats volgens de vigerende AMS richtlijn.
Daarnaast vind je hier een aantrekkelijke leefomgeving met een goed aanbod van ruime
woningen en scholen. Daarbij opgeteld diverse winkel- en uitgaanssteden en veel ruimte en
natuur. Vanwege dit uitstekende leefklimaat hebben veel van onze artsen de stap van de
Randstad naar Drenthe gemaakt.

Nieuwsgierig geworden?
Vertel het ons! Solliciteren kan tot en met 2 oktober 2022 via deze link.
Je bent van harte welkom om vrijblijvend een dag mee te kijken en kennis te maken met de
collega’s van de vakgroep cardiologie. Neem hiervoor en voor meer informatie over deze functie
contact op met Thijs Vet, cardioloog en medisch manager, bereikbaar via telefoonnummer 0591691284.
Voor informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met het Floor Grimberg,
bereikbaar via telefoonnummer 088 129 56 56
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

