Binnen de vakgroep Cardiologie van de Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf U.A. (MSB) ontstaat
een vacature voor een

Cardioloog
De vakgroep cardiologie van het MSB levert medisch specialistische zorg aan het Beatrixziekenhuis.
Het Beatrixziekenhuis is onderdeel van ketenorganisatie Rivas Zorggroep en bestaat uit onder meer
verpleeghuizen en thuiszorg. Het Beatrixziekenhuis heeft locaties in Gorinchem en Leerdam.
Met een groot aantal gedreven professionals staat het Beatrixziekenhuis garant voor hoogwaardige
medisch specialistische zorg. Mensgerichte zorg volgens de JCI-normen en het Planetree-concept
staan voorop. Werken bij het Beatrixziekenhuis kenmerkt zich door korte lijnen en een plezierige
werksfeer.
Door onze alliantie met de zorgverzekeraar onder de noemer "Kwaliteit als Medicijn" worden
diverse zorgvernieuwende projecten opgezet waarin de vakgroep cardiologie een belangrijke rol
speelt.
Vakgroep
De vakgroep cardiologie bestaat uit 5 cardiologen. Wij richten ons op het bieden van excellente
basiszorg over de volle breedte van de cardiologie. Iedere cardioloog heeft één of meerdere
aandachtsgebieden. De vakgroep participeert actief in de ziekenhuisorganisatie en wordt ondersteund
door een vakgroepassistente.
De vakgroep cardiologie hecht veel waarde aan de samenwerking met de eerste lijn.
In het Hartcentrum Gorinchem - Dordrecht wordt nauw samengewerkt met de vakgroep cardiologie
van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht voor onder meer PCI's en ICD's.
De vakgroep cardiologie neemt deel aan wetenschappelijk onderzoek.
Wij vragen
Een enthousiaste, communicatief vaardige en ondernemende teamspeler die de cardiologie in alle
facetten wil uitoefenen en vaardigheid bezit in cardiale MRI - cardiale CT.
Bij ons kunt u rekenen op






start in onderling overleg;
een werkplek in een toekomstgericht ziekenhuis met ambities;
een interessante patiëntenpopulatie met uitdagende pathologie;
een prettige intercollegiale sfeer;
korte lijnen met andere medisch specialisten en huisartsen.

Arbeidsvoorwaarden
U wordt lid van het MSB en heeft een kennismakingsperiode van 6 maanden. Toetreding tot het MSB
geschiedt conform de regels van het MSB, op basis van een in- en uitverdienregeling. Daarnaast
wordt u lid van de Vereniging Medische Staf.
Meer informatie en solliciteren
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met:



de heer M. Creanza (cardioloog, voorzitter van de vakgroep): (0183) 64 4672
de heer R.H. Chabot (neuroloog, voorzitter VMS/MSB-bestuurslid): (0183) 64 4346

Meer informatie over het Beatrixziekenhuis en de vakgroep kunt u vinden op www.rivas.nl.
Solliciteren kan tot en met 31 maart 2019 en uitsluitend via onderstaande button: 'direct reageren'.
Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

