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Chef de Clinique Cardiologie (loca e Oost, West en Spuistraat)
1,0 e
per direct
Werkomgeving
OLVG levert kwalita ef hoogstaande en integrale hartzorg voor groot Amsterdam en beschikt o.a.
over een Eerste Hart Hulp, CCU en alle mogelijkheden op interven e terrein. Daarnaast is er
bijzondere belangstelling voor niet-invasieve cardiale beeldvorming, inclusief MRI, CTCA,
myocardperfusiescin graﬁe, echocardiograﬁe, en PET-CT. De vakgroep par cipeert in de A-opleiding
en is betrokken bij het opleiden van arts-assistenten interne geneeskunde, sportgeneeskunde, en
co-assistenten.
De werkzaamheden zullen bestaan uit klinische en poliklinische ac viteiten en vinden plaats op drie
loca es, te weten OLVG loca e Oost en West, en de buitenpolikliniek in de Spuistraat.
Func eomschrijving
In verband met het vertrek van de huidige Chef de Clinique zijn we per direct op zoek naar een
enthousiaste en leergierige all-round cardioloog met sterke communica eve vaardigheden.
Als chef de clinique bij de vakgroep Cardiologie van OLVG, werkt u in een team met zeer bevlogen
cardiologen die dagelijks hoogwaardige gespecialiseerde medische zorg leveren en ervoor zorgen dat
OLVG voorop loopt in cardiologische ontwikkelingen. Het hartcentrum van OLVG is een
verwijscentrum voor veel ziekenhuizen in de regio.
Wij verwachten dat u ac ef deelneemt aan de opleiding van (co-)assistenten en wij s muleren
par cipa e in wetenschappelijk onderzoek. Beschikbaarheid op korte termijn is gewenst.
Func e-eisen
Voor onze grote vakgroep wordt een communica ef sterke, dynamische allround cardioloog gezocht.
Wij bieden
Wij bieden u een aantrekkelijke func e in een pre g team waar ruimte is voor eigen inbreng.
Het betre een dienstverband van 1,0 e voor de duur van 1 jaar met mogelijkheid van verlenging
tot maximaal 23 maanden. Honorering vindt plaats volgens AMS salarisschalen.
Solliciteren
We ontvangen uw sollicita e graag uiterlijk zondag 20 januari 2019 via de sollicita ebu on op onze
website. Via onderstaande link komt u rechtstreeks op de juiste pagina:
h ps://www.werkenbijolvg.nl/vacatures/chef_de_clinique_cardiologie2
Voor meer informa e over solliciteren bij OLVG kunt u contact opnemen met de afdeling Recruitment
via telefoonnummer 020-599 3794.
Meer weten
Voor informa e betreﬀende deze func e kunt u contact opnemen met Reginald Groutars, bereikbaar
via 020-510 6802 of per mail r.groutars@olvg.nl of bij Robert Riezebos, 020-599 4822, per mail
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