De leukste MDL vakgroep van Nederland zoekt een collega.
De Bossche Specialisten Coöperatie u.a. (hierna BSC) is voor de vakgroep Maag-,
Darm- en Leverziekten in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) op zoek naar een
chef de clinique met ingang van 1 januari 2022.
De vakgroep MDL
De vakgroep bestaat uit 11 enthousiaste en ambitieuze MDL artsen. Onze
afdeling kenmerkt zich door een collegiale en prettige werksfeer, waarin
laagdrempelig overleg plaatsvindt, en waarin onderwijs, opleiding en innovatie
belangrijk zijn. Het vak wordt in de volle breedte uitgeoefend, waarbij we een
hoge kwaliteit van zorg nastreven. Hierbij worden we ondersteund door
gespecialiseerde verpleegkundigen/verpleegkundig specialisten met expertise op
het gebied van IBD, hepatologie, oncologie, voeding en functionele
buikklachten, en verpleegkundig endoscopisten.
Daarnaast verzorgen wij in nauwe samenwerking met het Radboudumc en
ziekenhuis Rijnstate het tweejarige perifere deel van de opleiding tot MDL-arts en
nemen we actief deel aan wetenschappelijk onderzoek.
Wij beschikken over
✓ Een grote, goed geoutilleerde polikliniek en endoscopie afdeling, welke met
elkaar geïntegreerd zijn.
✓ Een gecertificeerd Hepatitis centrum.
✓ Een IBD polikliniek, die STZ geaccrediteerd is.
✓ Een verpleegafdeling met 24 bedden.
✓ Een uitstekend opleidingsklimaat.
✓ Een goede samenwerking met de afdeling Gastro-intestinale chirurgie,
Oncologie, Pathologie, Radiologie en Kindergeneeskunde.
Wij zoeken
Een jonge MDL arts die algemene MDL zorg verricht. Onze voorkeur gaat uit naar
kandidaten met een profiel oncologie of neurogastroenterologie en motiliteit.
Maar wij nodigen ook kandidaten met een ander profiel uit om te solliciteren.

Wij bieden
Een stimulerende en uitdagende werkomgeving, waarin je de ruimte krijgt om
zelfstandig te werken en je verder te bekwamen in de MDL-zorg in de breedste
zin van het woord. Na een selectieprocedure die wordt uitgevoerd door de
vakgroep en de vacaturecommissie van de BSC bieden wij een aanstelling in
dienst van de BSC voor de duur van 1 jaar. Aanstelling geschiedt conform AMSregeling en voorwaarden.
Wie wij zijn
De BSC is het samenwerkingsverband van alle medisch specialisten die werken in
het JBZ. De BSC staat voor samenwerken, met oog voor elkaar en elkaars
talenten, bevlogen en energiek. Binnen onze coöperatie zetten wij ons
gezamenlijk in voor voortreffelijke zorg met aandacht voor duurzame
inzetbaarheid, mogelijkheden voor ondernemerschap en ruimte voor innovatie.
Wij zijn een betrouwbare partner, voor u als medisch specialist maar ook voor
onze patiënten en onze samenwerkingspartners. Zo kunnen wij samen met onze
collega’s, onze partners het gezondheidswelzijn van de bewoners in de regio Den
Bosch verhogen vanuit deze kerngedachte.
Nadere informatie
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Koen van Hee, voorzitter van de
vakgroep (k.v.hee@jbz.nl) of Loes Nissen ( lo.nissen@jbz.nl) of eventueel via
telefoonnummer: (073) 553 8816
Voor informatie over de Bossche Specialisten Coöperatie kunt u contact
opnemen met dr. S.A.G. (Linda) Kemink via telefoonnummer (073) 553 84 71.
Reageren?
Uw motivatiebrief en Curriculum Vitae kunt u tot uiterlijk 08 november 2021
versturen via het online sollicitatieformulier www.jbz.nl/vacatures.
Sollicitatie gesprekken zullen worden gepland op de volgende datum
16 november 2021 vanaf 17.00 uur

