Het MSC is een jong bedrijf dat de medisch specialistische zorg in ons ziekenhuis levert in
samenwerking met het LangeLand Ziekenhuis. Het LangeLand Ziekenhuis is een kernspeler in de
gezondheidzorg voor Zoetermeer en de omliggende gemeenten met een goede relatie met de
huisartsen. Door de relatieve kleinschaligheid zijn de lijnen kort en kennen alle medisch specialisten
elkaar goed wat de kwaliteit voor de patiënt ten goede komt. Er wordt nauw samengewerkt met
onze partners van de Reinier Haga Groep, de twee topklinische ziekenhuizen het Reinier de Graaf
Gasthuis en het HagaZiekenhuis.
In verband met vervanging heeft de MSC per 1 september 2019 een vacature voor
Een Cardioloog (full time)
Wij bieden: Een functie als cardioloog met toetreding tot het MSC begin 2020.
De vakgroep cardiologie van het LangeLand Ziekenhuis bestaat tijdelijk uit 4 MSC-leden en 2 chefs,
die het vak in de volle breedte uitoefenen. De vakgroep maakt deel uit van een
samenwerkingsverband met de cardiologen van het HAGA ziekenhuis. Het leveren van goede
kwaliteit van zorg in een prettige werkomgeving staat hoog in het vaandel.
Wij zoeken:
Een allround cardioloog met als aandachtsgebied devices, bij voorkeur ook enige affiniteit met
imaging.
U bent patiëntgericht, communicatief vaardig maar bovenal een geschikt collega om ons te
versterken. U bent een teamspeler die prijs stelt op goede samenwerking binnen en buiten de
vakgroep.
Kernwaarden:
Binnen onze organisatie vormen de vijf kernwaarden van de Visie op zorg: “Betrokken, Betrouwbaar,
Gastvrij, Respectvol en Deskundig” de basis van ons dagelijks gedrag en handelen.
Inlichtingen:
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Peter van der Meer, cardioloog, of de
voorzitter van de MSC, P. Langendijk, te bereiken via telefoonnummer 079-3462626.
Uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae kunt u vóór 29 april richten aan
Het LangeLand Ziekenhuis, t.a.v. de afdeling P&O, Toneellaan 1, 2725 NA Zoetermeer of per e-mail
PenO@llz.nl

Een Verklaring Omtrent Gedrag is een vereiste bij aantreden.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

