Het Medisch Specialistisch Bedrijf Cardiologie van het Canisius-Wilhelmina
Ziekenhuis is op zoek naar een

CARDIOLOOG
0,6 - 1,0 FTe

WAAR KOM JE TE WERKEN?

CWZ IN HET KORT

Het Medisch Specialistisch Bedrijf Cardiologie (MSB) levert topklinische zorg
in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen en streeft ernaar om op
een doelmatige manier, kwalitatief hoogwaardige en innovatieve
cardiologische zorg te leveren dicht bij de patiënt. Het MSB bestaat uit tien
cardiologen. Tevens zijn er ook anios, physician assistants en verpleegkundig
specialisten werkzaam.

Canisius-Wilhelmina
Ziekenhuis is een Topklinisch
opleidingsziekenhuis en één
van de zeven Santeon
ziekenhuizen. Het ziekenhuis
telt 28 medisch specialismen,
acht paramedische afdelingen
en vijf specifieke afdelingen als
spoedeisende hulp en IC. Bijna
4.000 medewerkers en vele
vrijwilligers leveren dagelijks
persoonlijke zorg aan de
patiënten.

De zorgeenheid cardiologie beschikt over 70 bedden. Wij hebben een eigen
Eerste Hart Hulp afdeling, verrichten sinds 2008 PCI’s en sinds 2009
beschikken wij over een ICD-vergunning. De cardiologen verrichten
poliklinische activiteiten op meerdere locaties, waarvan het Hartcentrum
een onderdeel is enbeschikken over een hartfalenpolikliniek. Er is
uitgebreide expertise op het gebied van de cardiale beeldvorming met
naast echocardiografie een MRI programma en een CCTA programma in
samenwerking met de afdeling radiologie. Er bestaat een nauwe
samenwerking met de afdeling Cardiologie en Thoraxchirurgie van het
Radboudumc. Wij zijn opleidingsgericht en betrokken bij het opleiden van
arts-assistenten cardiologie (B-opleiding), inwendige geneeskunde,
sportgeneeskunde, SEH-artsen, physician assistants en verpleegkundig
specialisten.

WAT VRAGEN WIJ?
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en flexibele collega die het vak in de
volle breedte kan uitvoeren. De activiteiten richten zich voor een groot deel
op onze poliklinische- en klinische zorg. Je neemt deel aan
patiëntbesprekingen, maar ook ander intercollegiaal overleg,
zorgverbetertrajecten en innovatieve projecten. Daarnaast lever je met
plezier een bijdrage aan het onderwijsprogramma van arts-assistenten,
physician assistants en verpleegkundig specialisten. Je participeert in het
dienstenrooster. Voor device-cardiologen is het tevens bespreekbaar te
participeren in het implantatie team. Ook als je binnenkort de opleiding tot
cardioloog afrondt, nodigen wij je van harte uit om te solliciteren.

WAT BIEDEN WIJ?
Een salaris conform Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten (AMS).
Een jaarcontract met de mogelijkheid tot verlenging.
Een parttime of fulltime dienstverband (0,6 FTE - 1,0 FTE).
Een goede pensioenopbouw bij Zorg & Welzijn.
Een sterk opleidingsgerichte werk- en leeromgeving in een topklinisch
ziekenhuis.
De mogelijkheid tot verdere verdieping in het vakgebied.
Een ambitieus, professioneel en collegiaal team van cardiologen.
Een uitdagende werkomgeving, die innovatief is en constant in
ontwikkeling.

MEER WETEN,
MEELOPEN OF
SOLLICITEREN
Ben je enthousiast? Dan willen
wij graag kennismaken. Mail je
cv met motivatie t.a.v. Heidi
Wijers, manager maatschap
cardiologie naar
h.wijers@cwz.nl
Wil je meer informatie? Neem
dan contact op met Heidi
Wijers, bereikbaar per mail of
telefonisch via 024 365 80 76.

