MDL-arts Leverziekten
Vacaturenummer: B.21.EK.EO.101
https://lumc.recruitee.com/l/nl/o/mdlarts-leverziekten-b21ekeo101/c/new
Functiecategorie: medisch & klinisch
Urenomvang dienstverband: fulltime
Aantal uur: 46 uur per week
Soort dienstverband: uitzicht op vast
Lengte dienstverband: na 1 jaar
Salaris: max. € 11.933,Opleidingseis: WO
Sluitingsdatum: 30-11-2021
aanspreekvorm: informeel

De functie
De afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) is op zoek naar een medisch specialist met een leveruitstroomprofiel en aantoonbare ervaring op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Ben jij de geschikte
kandidaat?

Samenvatting
•
•
•
•

Je bent MDL-arts of laatstejaars arts in opleiding tot specialist (AIOS) met een lever-uitstroomprofiel
Je hebt wetenschappelijke interesse, blijkend uit een (bijna) afgeronde promotie
Ons ziekenhuis is één van de drie centra in Nederland waar levertransplantatie plaats vindt
Je werkt in een innovatieve, interdisciplinaire en academische omgeving

Wat ga je doen?
Als MDL-arts ben je medeverantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de afdeling
Maag- Darm- en Leverziekten op het gebied van topklinische patiëntenzorg, wetenschap, onderwijs en
opleiding. Je versterkt ons team in het bijzonder op het gebied van leverziekten. Daarnaast participeer je in
endoscopische programma’s, supervisie van algemene MDL zorg, en achterwachtdiensten voor de algemene
MDL, alsook specifiek voor de leverziekten en levertransplantatiezorg. Je werkt interdisciplinair samen in een
academische omgeving en bent een coördinerende schakel binnen het LUMC.

Je werkplek
De afdeling MDL van het LUMC is een innovatieve en transparante organisatie waar onderling vertrouwen en
collegialiteit centraal staan. We houden ons bezig met leverzieken in de volle breedte inclusief
levertransplantatie. Daarnaast verzorgen we algemene MDL zorg, inclusief endoscopieën. Momenteel bestaat
het Leverziekten team uit zes medisch specialisten, twee verpleegkundig specialisten en een physician assistant.
Er is sprake van intensieve samenwerking met de transplantatie chirurgen. We hebben een eigen MDL
laboratorium en goede samenwerking met diverse research faciliteiten . Dit biedt veel ruimte voor onderzoek,
wat nu met name plaats vindt op het gebied van de regeneratieve geneeskunde. Daarnaast is er veel aandacht
voor regionale en (inter-)nationale (onderzoeks)samenwerking.

Carrière in het LUMC
Het LUMC faciliteert bij het onderhouden en ontwikkelen van je kennis en vaardigheden. Hiervoor bieden wij
onder andere interne opleidingen en bijscholing aan. Maar ook persoonlijke ontwikkeling, mobiliteit en
loopbaanadvies maken deel uit van deze afspraken.

Wat vragen wij?
Jij bent MDL-arts of laatstejaars AIOS met een lever-uitstroomprofiel. Je hebt een wetenschappelijke interesse,
blijkend uit een (bijna) afgeronde promotie/ PhD-traject. Je bent verantwoordelijk en coördinerend ingesteld, en
je werkt graag in een innovatieve, interdisciplinaire en academische omgeving. Ben jij onze nieuwe collega?

Meer informatie
De sollicitatie gesprekken staan gepland in de week van 6 tot 11 december 2021.
Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met dr. Minneke Coenraad, MDL-arts, telefoon: 071 526 35
07
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Contactgegevens
Contact: prof. dr. Jeanin van Hooft, hoogleraar afdelingshoofd Maag-, Darm- en Leverziekten
Telefoon 071 526 52 17
j.e.van_hooft@lumc.nl

