Chef de clinique cardiologie (0,8 fte)
Wil je als algemeen cardioloog aan de slag? Vanwege vertrek van een van de chefs de clinique is er per
december 2022 binnen de vakgroep cardiologie een vacature voor minimaal 1 jaar.

Vacaturedetails
Locatie: Veldhoven

Jij zorgt voor



Werkzaamheden als algemeen cardioloog. Je verricht klinische en poliklinische
werkzaamheden op locatie Veldhoven van Máxima MC.
Een bijdrage aan de opleiding van AIOS cardiologie, interne geneeskunde en
sportgeneeskunde, en begeleiding van ANIOS

Dit doe je samen met
De vakgroep cardiologie bestaande uit 11 cardiologen van wie 8 maten van MSB de Medici en 3 chefs
de clinique.
De 2e lijns cardiologische zorg wordt in de volle breedte uitgeoefend. Speerpunten van de vakgroep
zijn hartrevalidatie, sportcardiologie en remote patiënt management op het gebied van hartrevalidatie
en hartfalen. In dit kader lopen er meer dan 10 promotieonderzoeken, waarvan sommige in
samenwerking met TU Eindhoven, Philips, NHN en het Catharina ziekenhuis. Voor de 3e lijns
cardiologische zorg bestaat er een nauwe samenwerking met het Catharina ziekenhuis. De vakgroep is
een actieve participant in het Nederland Hart Netwerk, het samenwerkingsverband van de
ziekenhuizen, huisartszorggroepen en MSB’s van de ziekenhuizen in de regio Zuidoost-Brabant. De
vakgroep verzorgt een deel van de opleiding tot cardioloog in samenwerking met het Catharina
ziekenhuis. Ook lopen AIOS interne geneeskunde en sportgeneeskunde een stage bij de vakgroep.
Meerdere ANIOS en coassistenten maken het medisch team compleet.
MSB de Medici
MSB de Medici is een maatschap die per 1 januari 2015 is opgericht, waarin alle vrijgevestigd medisch
specialisten die in MMC werken, zijn verenigd. Op dit moment bestaat de maatschap uit 140 leden.
MSB de Medici biedt kwalitatief hoogwaardige medische zorg op een betrokken en patiëntgerichte
wijze. De maatschap heeft opleiding en onderzoek hoog in het vaandel staan en wil innovatief en
ondernemend zijn. MSB de Medici werkt op een professionele manier samen met het ziekenhuis.

Dit past bij je als




Je de cardiologie in de volle breedte wilt uitoefenen.
Je communicatief vaardig bent, over organisatorische vaardigheden beschikt en je
proactief en flexibel bent.
Je affiniteit hebt met het geven van onderwijs binnen de opleiding van arts-assistenten en
coassistenten.

Je kiest voor Máxima MC omdat


Bij ons de gezondheid van onze patiënten in goede handen is. Om ons werk optimaal te
kunnen doen, zorgen we goed voor onszelf en voor elkaar.








o

Onze 3400 medewerkers, waaronder ruim 200 medisch specialisten, iedere dag werken
aan de beste zorg. We innoveren en ontwikkelen. We bedenken nieuwe technieken en
organiseren de zorg slim. Ons doel is om Brabant gezonder te maken, we doen dan ook
veel ter preventie. Bekijk ons jaardocument van 2021 om een beeld te krijgen van de
ontwikkelingen in MMC van het afgelopen jaar.
We als STZ-ziekenhuis meerdere topklinische functies hebben en veel
opleidingsmogelijkheden bieden. Wij vinden het belangrijk dat iedere medewerker zich
blijft ontwikkelen. Wij stimuleren en faciliteren dit.
We steeds meer vanuit waarde gedreven zorg werken, waarbij samenwerking tussen
verschillende afdelingen (maar ook verschillende zorgpartners) essentieel is.
Je gaat werken in een slimme, innovatieve regio die op meerdere fronten veel te bieden
heeft.
Als MSB de Medici zijn we ingebed in Máxima MC. De functie is ingeschaald in de AMS
schaal en de inschaling vindt plaats op basis van ervaringsjaren volgens de AMS.
We als ziekenhuis steeds meer bezig zijn met verduurzamen. We maken deel uit van de
top op het gebied van CO2-reductie in ziekenhuizen.

Lees meer over Máxima MC
waarbij je een deel van jouw (bruto) salaris kunt gebruiken voor onder andere de aanschaf van een fiets of mobile d evice zoal s een als tablet, de bet aling van j e beroepsver eniging of jouw lidmaats chap voor de fitness .
waarbij je een deel van jouw (bruto) salaris kunt gebruiken voor onder andere de aanschaf van een fiets of mobile d evice zoal s een als tablet, de bet aling van j e beroepsver eniging of jouw lidmaats chap voor de fitness .

Nieuwsgierig geworden?
Heb je interesse in deze functie? Dan ontvangen we je sollicitatie graag zo spoedig mogelijk, in ieder
geval voor 21 november 2022 .
Wil je meer informatie over deze vacature? Bel met Robert Verbunt, cardioloog /vakgroepvoorzitter, of
Luc Theunissen, cardioloog, te bereiken via de polikliniek op telefoonnummer (040) 888 8201, of mail
naar r.verbunt@mmc.nl of l.theunissen@mmc.nl.
Voor iedere medewerker die wij aan willen nemen gaan we referenties na, vragen we een VOG
(Verklaring Omtrent Gedrag) op en controleren we (indien van toepassing) het beroepsregister.
Deze vacature verdwijnt na de sluitingsdatum van onze website. Je kunt de vacature naar jezelf mailen
via onderstaand e-mailicoon.

