Wegens pensionering van een collega per 1 juli 2019
is het MSB Drachten op zoek naar een:

Cardioloog 0,8 - 1 FTE (m/v)
Wij zoeken
Een allround cardioloog met goede klinische en
organisatorische
vaardigheden,
relativerend
vermogen en gevoel voor humor. Een collega die
goed past in ons team. Hierbij gaat de sterke
voorkeur uit naar een collega met kennis van en
ervaring met cardiale MRI. Formele accreditatie van
de European Society of Cardiology, dan wel de
intentie dit te verkrijgen, strekt tot aanbeveling. Wij verwachten uw inzet bij de opleiding van arts-assistenten en
coassistenten, ziekenhuiscommissies en projecten binnen de ziekenhuisorganisatie.
Wij bieden
Een prima werksfeer in een goed functionerende vakgroep van 7 cardiologen. Wij beschikken o.a. over
radiologische en nucleaire cardiale diagnostiek en een zelfstandige hartkatheterisatiekamer voor coronair
angiografie en pacemakerimplantaties. Dit jaar worden een nieuwe MRI- en CT-scanner op de radiologie
geïnstalleerd. De Hartbewaking en Eerste Hart Hulp hebben 7 high care bedden en 4 medium care bedden. De
verpleegafdeling cardiologie heeft 18 bedden en ondersteuning van de klinische zorg door Physician Assistants.
Er is een uitstekende samenwerking met het Hartcentrum Friesland en de 1e lijn, o.a. in anderhalvelijnszorg.
Toetreding enkele maanden rondom 1 juli is ook bespreekbaar. Er vindt bij aanstelling directe toetreding tot het
MSB Drachten plaats. Er geldt een standaard proeftijd van 1 jaar.
Drachten heeft vrijwel alle voorzieningen, biedt een fraaie woonomgeving, met rust, ruimte, water en bos in de
buurt, maar ook snelle en vrijwel filevrije verbindingen naar Leeuwarden en Groningen.
Nadere informatie wordt graag verstrekt door de cardiologen:
Ronald van der Aa tel.: 0512-588210
Bas Dijkstra tel.: 0512-588189
Jaap de Graaf tel.: 0512-588188
Marc de Groot tel.: 0512-588206
Youlan Gu tel.: 0512-588197
Marcel van der Linde tel.: 0512-588190
Barbara Post tel.: 0512-588158
Sollicitatie:
Uw sollicitatiebrief en CV kunt u, bij voorkeur digitaal, tot 15 februari a.s. richten aan:
MSB Drachten
t.a.v. mw. A. M. Cramer
MSB-Secretariaat@nijsmellinghe.nl o.v.v. ‘vacature CAR 2019’ waarbij brief en CV aangeleverd als PDF-bijlage.

