
 
 

Chef de clinique Cardiologie  
Vakgroep Cardiologie van het Medisch Specialistisch Bedrijf ZMC 
 

Wat krijg je? We vragen Waarom ZMC? 

Salaris conform AMS 
regeling en afhankelijk van 
ervaring 

Een allround cardioloog, die het 
vak in de volle breedte wil 
uitoefenen. 
 

Open en informele werksfeer  

Contract bij het MSB ZMC 
voor 0.6 - 0.8 FTE contract 

Communicatief vaardig, beschikt 
over organisatorische 
vaardigheden, proactief en flexibel. 
 

Korte lijnen tussen de 
afdelingen en weinig hiërarchie 

 Affiniteit met opleiding van AIOS 
interne geneeskunde en 
begeleiding van ANIOSSEN 

Veel ruimte voor ontwikkeling 

 
Vanwege verschuiving van werkzaamheden binnen de vakgroep cardiologie zijn wij per 1 mei op zoek 
naar een  Chef de clinique Cardiologie (0.6-0.8 Fte) 

 
Ben jij een cardioloog met passie en daadkracht en vind je een hecht team belangrijk, dan willen we 
graag met jou kennismaken. 
 
Wat wordt verwacht? 
 

• Een allround cardioloog, die het vak in de volle breedte wil uitoefenen. 
• Communicatief en organisatorisch vaardig, proactief en flexibel. 
• Affiniteit met opleiding van AIOS interne geneeskunde en het begeleiden van ANIOS.  

 
Over de vakgroep en afdeling Cardiologie 
De vakgroep Cardiologie bestaat uit 6 cardiologen met verschillende aandachtsgebieden. De afdeling 
Cardiologie beschikt over een Eerste Hart Hulp/CCU met 8 bedden en een verpleegafdeling met 20 
bedden. Er is een nauwe samenwerking met de afdeling interne/longziekten, o.a. met een 
gezamenlijke poule arts-assistenten. Wij beschikken over uitgebreide cardiale diagnostiek, inclusief 
hartkatheterisatie, cardiale CT, MRI en nucleaire beeldvorming en een device-afdeling met 
pacemaker implantaties. Er is een grote polikliniek op 2 locaties (Zaandam en Assendelft) met 
uitstekende logistiek. Er bestaat een intensieve samenwerking met het Amsterdam UMC voor 3elijns 
cardiologische zorg. 
 
Wat je gaat doen 
De werkzaamheden bestaan uit een combinatie van klinische en poliklinische zorg en eventueel  
werkzaamheden op de hartkatheterisatiekamer (CAGs). Daarnaast verwachten we actieve 
participatie in onderwijs en opleiding van co- en arts-assistenten. Je komt in dienst van het MSB 
conform de regeling AMS. De contractduur betreft minimaal 1 jaar.  
 
Waarom je je snel thuis voelt in het ZMC 
Waar je het grootste deel van je dag doorbrengt, wil je je thuis voelen. Dat is geen probleem in het 
ZMC. Het ziekenhuis is relatief compact opgezet waardoor de lijnen binnen en tussen de afdelingen 
kort zijn. Dit maakt het contact persoonlijk en de bereidheid om elkaar te helpen groot. We doen ons 
best om een ontspannen en open sfeer te creëren. Verder vinden we het belangrijk dat je je kunt 
blijven ontwikkelen. Het ZMC is niet voor niets een opleidingsziekenhuis.  
 



 
 
Er is veel ruimte voor initiatieven die patiënten, collega’s en afdelingen verder helpen. En natuurlijk 
zijn we trots op ons moderne gebouw: de unieke inrichting en het vele daglicht maken het een fijn 
gebouw om in te werken.                                 
 
Wat we jou te bieden hebben als je hier komt werken 
Als jij bij ons komt werken, dan zorgen we natuurlijk ook goed voor jou. Je treedt in dienst bij het 
Medisch Specialistisch Bedrijf ZMC. Het salaris is conform de AMS regeling met toeslagen.  
Als Chef de clinique bestaat de mogelijkheid buitengewoon lid te worden van de medische staf van 
het ziekenhuis.  
 
We helpen we je graag bij het vinden van een prettige balans tussen werk en privé. Bijvoorbeeld 
met: 

• Een goede bereikbaarheid met zowel het openbaar vervoer als de auto. Je parkeert tegen 
een kleine vergoeding in onze garage. 

• Verschillende winkels direct om de hoek voor de dagelijkse boodschappen, zoals een Albert 
Heijn XL, drogist, bakker en slager. 

Sollicitatie 
Heb je interesse in deze functie? Dan ontvangen we je sollicitatie en CV graag zo spoedig mogelijk via 
deze link.  
Wil je meer informatie over deze vacature, neem dan gerust contact op met Derk Verschure, 
cardioloog /vakgroepvoorzitter, of Martin Meinardi, cardioloog, te bereiken via het secretariaat op 
telefoonnummer: (075) 6502206. 

Voor iedere kandidaat die in aanmerking komt voor deze vacature gaan wij referenties na en 
controleren we het beroepsregister. 

Deze vacature verdwijnt na de sluitingsdatum van onze website.  

 

https://www.werkenbijzmc.nl/vacature/599/chef-de-clinique-cardiologie

