Interventiecardioloog
Wat ga je doen?

Je werkzaamheden zullen bestaan uit algemeen cardiologische werkzaamheden, poliklinische
patiëntenzorg en coronaire interventies (2 dagdelen / week). Je participeert in het dienstrooster voor
interventiecardiologie. Je hebt affiniteit met het geven van onderwijs aan arts-assistenten, coassistenten,
physician assistants en verpleegkundig specialisten.

Waar ga je werken?

Het Medisch Specialistisch Bedrijf Isala (MSB-I) is opgericht op 1 januari 2015 en bestaat uit ruim 270
medisch specialisten. Het MSB-I voert haar werkzaamheden grotendeels uit binnen het ziekenhuis Isala.
De vakgroep Cardiologie zoekt een Interventiecardioloog (0,8 - 1 FTE).
Binnen Isala is het Hartcentrum een dynamisch en ambitieus speerpunt. Het Hartcentrum
bestaat uit de specialismen Cardiologie en Cardiothoracale chirurgie. We bieden hoogwaardige
ziekenhuiszorg binnen onze muren én daarbuiten.
De vakgroep Cardiologie bestaat uit 34 cardiologen (maten, SIDS, chefs de clinique en fellows). 15
vakgroepleden zijn maat van het MSB-I. Naast hoogwaardige cardiologische basiszorg verricht de
vakgroep topklinische en innovatieve zorg, voornamelijk op het gebied van interventiecardiologie en
elektrofysiologie. Er bestaat een intensieve samenwerking met Cardiothoracale chirurgie binnen Isala
Hartcentrum. Ook is er nauwe samenwerking met diverse andere specialismen binnen Isala. De vakgroep
heeft de volledige A-opleiding Cardiologie.

Wie ben je en wat breng je mee?

Wij zoeken een enthousiaste, geregistreerde interventiecardioloog met interesse in de algemene
cardiologie. Je bent ervaren in het uitvoeren van percutane coronaire interventies. Je bent een loyale
teamspeler met goede communicatieve, leidinggevende en organisatorische vaardigheden.

Wat bieden wij?

Een mooie functie in een groot, bovenregionaal ziekenhuis met een breed scala aan hartpatiënten in een
vakgroep die volop in ontwikkeling is. Wij bieden jou een tijdelijk dienstverband (chef de clinique) voor een
periode van één jaar. De arbeidsvoorwaarden zijn conform AMS. Je wordt aangesteld bij Isala waarbij je
gedetacheerd wordt naar het MSB-I.

Wil je meer weten?

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met dr. ir. A.E. (Astrid) van der Velde, vakgroepmanager
Cardiologie (06-22149810, a.vdvelde@isala.nl) en/of prof. dr. B.J.M. (Barbara) Mulder, vakgroepvoorzitter
Cardiologie a.i.. Kijk voor meer informatie over het Hartcentrum op https://www.isala.nl/specialismen-encentra/hartcentrum/ en voor het MSB-I op www.msbisala.nl.
Ben je geïnteresseerd in de vacature? Dan nodigen wij je uit te solliciteren. Wij ontvangen jouw sollicitatie
graag uiterlijk op 21 november 2022 via https://isalawerkt.nl/vacatures/chef-de-cliniqueinterventiecardioloog/.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

