De Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf Catharina u.a. is voor de Vakgroep Interne Geneeskunde - MDL van het
Catharina Ziekenhuis te Eindhoven vanwege afwezigheid van collega per 1 januari 2022 voor de duur van 3 maanden
(met optie tot verlenging) op zoek naar een ambitieuze, enthousiaste en gedreven professional voor de volgende
vacature:

Chef de Clinique – MDL (1,0 FTE)

Het Medisch Specialistisch Bedrijf Catharina
Het Medisch Specialistisch Bedrijf Catharina, onder andere werkzaam binnen het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven,
is een Coöperatie van ruim 160 medisch specialisten. Het MSB levert samen met het Catharina Ziekenhuis en andere
partners hoogwaardige medisch specialistische patiëntenzorg vanuit een gedeelde visie waarin kwaliteit van zorg,
klantgerichtheid en innovatie centraal staan.
De Vakgroep Interne Geneeskunde - MDL
De afdeling MDL maakt deel uit van de Vakgroep Interne Geneeskunde / MDL. Deze bestaat naast de MDL artsen uit
20 internisten, werkzaam in diverse specialismen.
Meer informatie over onze Vakgroep vindt u op onze website.
Het Catharina Ziekenhuis
Het Catharina Ziekenhuis is een modern, gastvrij en topklinisch opleidingsziekenhuis in de hightech stad Eindhoven.
Werken in het Catharina Ziekenhuis is boeiend, leerzaam én uitdagend. Landelijk staat het ziekenhuis bekend om de
hooggespecialiseerde zorg bij kanker en hartziekten.
In het Catharina Ziekenhuis werken ruim 3.600 gedreven professionals met één doel: elke dag de beste zorg -direct
of indirect- bieden aan onze patiënten. Er wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling en opleiding van onze mensen
omdat we samen het beste voor elkaar en voor de patiënt willen.
Functie inhoud
Als Chef de Clinique ziet jouw takenpakket er als volgt uit:
•
•

Alle patiëntenzorg gerelateerde werkzaamheden binnen het betreffende specialisme, waaronder (poli)
klinische zorg, endoscopie en onregelmatigheidsdiensten.
Supervisie van A(N)IOS, co-assistenten en gespecialiseerd ondersteunend personeel.

Functie eisen
•
•
•

Een afgeronde opleiding tot Maag-, Darm- en Leverarts
Relevante (aantoonbare) kennis en ervaring binnen het vakgebied in de volle breedte.
Gericht op samenwerking, het bieden van optimale zorg en goede communicatieve vaardigheden.

Ons aanbod
•
•
•

Het betreft een dienstverband met het Medisch Specialistisch Bedrijf Catharina, in eerste instantie voor de
duur van 3 maanden.
Inschaling vindt plaats op basis van meegebrachte kennis en ervaring. De arbeidsvoorwaarden zijn op basis
van de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS).
Conform AMS krijgt u een budget voor vergoeding van functie gebonden kosten toegekend.
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•
•
•
•

Secundaire arbeidsvoorwaarden waarbij u een goed pensioen opbouwt, recht hebt op een vakantietoeslag ter
hoogte van 8% en een reiskostenvergoeding ontvangt.
Mogelijkheid tot deelname aan een collectieve zorgverzekering, met bijbehorende collectiviteitskorting.
Werken in een topklinisch Ziekenhuis dat onderdeel is van het Santeon netwerk.
Hiernaast bieden we jou uiteraard de ruimte voor vakverbreding en persoonlijke ontwikkeling.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag, een aanstellingskeuring en mogelijk ook een (e-)assessment kunnen deel
uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Nadere informatie
Wilt u meer weten over deze functie? Nadere informatie kunt u inwinnen bij dr. W. Curvers (specialist-manager
MDL). Bereikbaar via nummer (040) 239 9111 of wouter.curvers@catharinaziekenhuis.nl.
Voor algemene vragen over een aanstelling bij het MSB Catharina kunt u contact opnemen met het secretariaat van
het MSB Catharina via telefoonnummer 040 – 239 85 18.
Sollicitatieprocedure
Bent u geïnteresseerd in deze functie, verstuur dan uw sollicitatie voorzien van motivatiebrief en een recent
Curriculum Vitae voor 13 november 2021. U kunt uw sollicitatie richten aan het Bestuur van de Coöperatie MSB
Catharina via msbhrm@catharinaziekenhuis.nl.
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