Chef de Clinique Cardiologie (1 e)
Franciscus Gasthuis & Vlietland is een krach ge ziekenhuisorganisa e met 2 ziekenhuisloca es, 4
polikliniekloca es en een polikliniek in Het Oogziekenhuis. De organisa e is ontstaan uit het Sint Franciscus
Gasthuis en Vlietland Ziekenhuis. Wij staan klaar voor pa ënten en families met ruim 4.500 medewerkers, ruim
300 artsen en 300 vrijwilligers.
Onze uitgangsposi e is stevig verankerd in de samenleving. We hebben kwaliteit hoog in het vaandel. Bij ons
werken gemo veerde, betrokken collega’s waarbij pa ëntgerichtheid, kwaliteit en innova e belangrijke pijlers
zijn.
Franciscus Gasthuis & Vlietland is lid van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen
(STZ). Om topklinische zorg nu en in de toekomst te leveren is er binnen ons ziekenhuis veel aandacht voor
opleiding, bijscholing, (wetenschappelijk) onderzoek en vernieuwing.
De func e:
Franciscus Gasthuis & Vlietland zoekt per 1 mei, voor de vakgroep Cardiologie, een allround Cardioloog (1 e)
Het betre een jdelijk dienstverband voor de duur van 1 jaar, met mogelijkheid tot verlenging naar 2 jaar.
Wegens het bereiken van de pensioengerech gde lee ijd van een van de collega’s in 2020 bestaat daarna een
goede mogelijkheid toe te treden tot het MSB. Par me werken behoort tot de mogelijkheden.
U bent als cardioloog werkzaam op de kliniek (CCU/ EHH, verpleegafdeling) en polikliniek van het Franciscus
Gasthuis of Vlietland en op de polikliniek loca es.
De vakgroep:
De vakgroep Cardiologie bestaat momenteel uit een groep van 18 cardiologen die werkzaam is op de
verschillende loca es. De klinische taken zullen op termijn grotendeels worden geconcentreerd op één loca e.
De vakgroep hee een vergunning voor ICD implanta es en verzorgt de B-opleiding voor arts-assistenten
cardiologie. Voor coronaire interven es en hartchirurgie bestaan samenwerkingsverbanden met interven e- en
hartchirurgiecentra in de omgeving.
Wij vragen:
Wij zijn op zoek naar een allround cardioloog met speciﬁeke interesse in de behandeling van har alen. U bent
in staat om har alen zorg in het Franciscus over de verschillende loca es te uniformeren en verder te
professionaliseren. U staat open voor vernieuwing zoals homemonitoring en thuisbehandeling en kunt goed
samenwerken met de eerste lijn. U beschikt over goede sociale vaardigheden en kunt ook goed werken in
teamverband, met andere disciplines, maar ook transmuraal. U hee goede communica eve en
organisatorische vaardigheden en bent bereid te par ciperen in onderwijs en management taken. Een
promo e strekt tot de aanbevelingen. Er zijn goede mogelijkheden voor het doen van wetenschappelijk
onderzoek.
Wij bieden:
Toetreding tot het Franciscus Gasthuis & Vlietland zal geschieden conform de selec eprocedure en
toetredingsregels van het Franciscus Gasthuis & Vlietland.
Wij begrijpen dat niet alleen onze pa ënten maar ook onze collega’s het beste verdienen. Inschaling en
arbeidsvoorwaarden zijn op basis van AMS.

Hiernaast bieden wij:
●

een boeiende func e in een top(klinisch) ziekenhuis;

●

werken in een goed func onerende vakgroep met pre ge collega’s;

●

een dynamische en uitdagende werkomgeving met aandacht voor (wetenschappelijk) onderzoek en
innova e.

Meer informa e & solliciteren:
Meer informa e over deze vacature? Neem dan gerust contact op met Dhr. S.W.E. van de Poll, cardioloog,
telefoonnummer 010-4616139.
Solliciteren naar deze vacature kan via h ps://www.franciscus.nl/werkenbijfranciscus/vacatures of stuur uw CV
en mo va ebrief naar werving_selec e@franciscus.nl
Acquisi e naar aanleiding van de vacature wordt niet prijs gesteld.

