Maag-Darm-Lever arts
Maasziekenhuis Pantein Beugen

Wat ga je doen?
Als Maag-Darm-Lever arts maak je deel uit van de vakgroep Interne Geneeskunde/ MDL, een jonge, gedreven
vakgroep die een centrale rol in het ziekenhuis vervult. De vakgroep bestaat uit 3 MDL-artsen en 7 internisten
(2 oncologen, 1 nefroloog, 1 internist/ intensivist, 1 endocrinoloog en 2 vasculair geneeskundigen). De
vakgroep werkt intensief samen met het Radboudumc op het gebied van de oncologische, hematologische,
nefrologische, IC en MDL zorg. De ontwikkelingen op het terrein van samenwerking binnen de regio maken dat
de vakgroep flexibel is en bereid is om zich buiten de gebaande paden te bewegen.
Binnen de poli Interne Geneeskunde heeft het Maasziekenhuis ook een speciale MDL-poli voor patiënten met
maag-, darm- of leveraandoeningen. Er wordt zorg geleverd aan een grote groep IBD patiënten waarbij alle
behandelopties aanwezig zijn. De vakgroep participeert met 1 internist en 2 MDL artsen in het
bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Twee internisten participeren ook in endoscopische onderzoeken. De
huidige MDL-artsen participeren niet in de diensten van de vakgroep, behoudens de scopie achterdienst.
Wat vragen wij van jou?
In verband met toename van de zorgvraag zoeken wij één of meerdere ambitieuze collega’s die het vak in de
volle breedte willen uitoefenen en die samen willen bouwen aan de toekomst van de vakgroep Interne
Geneeskunde en MDL in het bijzonder.
Een allround MDL-arts die de gangbare endoscopische technieken beheerst en die veel waarde hecht aan
een goede samenwerking met verschillende disciplines binnen en buiten de ziekenhuisorganisatie.
Naast vakinhoudelijke kwaliteiten beschik je over goede communicatieve vaardigheden.
Wij zijn op zoek naar teamspelers die bereid zijn om te participeren in organisatorische activiteiten binnen
het ziekenhuis.
Ben je MDL-arts in het laatste jaar van je opleiding, nodigen wij je van harte uit om te solliciteren.
Om de veiligheid van onze cliënten en medewerkers te waarborgen, is het verstrekken van een actuele
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en twee referenties onderdeel van de sollicitatieprocedure. Meer informatie
hierover kun je hier vinden.
Wat bieden wij jou?
Een prettige werksfeer in een vriendelijk en ondernemend streekziekenhuis in een mooie, landelijke omgeving
met een hoge kwaliteit van leven. Korte lijnen, een goede onderlinge collegialiteit en een intensieve en
stimulerende samenwerking met Radboudumc en andere ziekenhuizen in de regio. De medisch specialisten in
de vakgroep Interne Geneeskunde en MDL zijn allen werkzaam in loondienst. Met betrekking tot de honorering
is de AMS-regeling van toepassing. Van de kandidaten wordt een actieve deelname verwacht aan de
werkzaamheden van de Vereniging Medische Staf (VMS).
Meer weten?
Het betreft hier meerdere vacatures, aantal Fte's in overleg.
Heb je vragen of wil je meer weten, neem dan contact op met:
De heer drs. L.S.M. Epping, MDL-arts, telefoonnummer 0485-846271
Uiterlijke datum reactie
01/05/2018

Wie zijn wij?
Pantein is een veelzijdige speler in de zorg. De organisatie heeft één van de meest brede portfolio's van
Nederland door de combinatie van het Maasziekenhuis, zorgcentra, thuiszorg en services aan huis. Dit zorgt
voor een zeer brede en complete dienstverlening op het gebied van gezondheid en zorg. Zorg die dichtbij is en
vertrouwd voelt, maar ook op-en-top medische zorg. Pantein werkt nauw samen met Radboudumc en Sint
Maartenskliniek en partners in de wijk: huisartsen, verloskundigen, welzijnsinstellingen, onderwijs,
ondernemers en gemeenten. Alles is gericht op het bieden van een compleet en hoogwaardig zorgaanbod.
Hiermee ondersteunt Pantein een goede gezondheid van de inwoners van Noordoost-Brabant en
Noord-Limburg.
Op oncologisch gebied is er sprake van een intensieve samenwerking met Radboudumc.
De omgeving van het Maasziekenhuis Pantein wordt gekenmerkt door een zeer aantrekkelijk woon en
leefklimaat. De landelijk gelegen gemeenten die het ziekenhuis omgeven, beschikken over ruime, betaalbare
woningen en uitstekende voorzieningen op het gebied van onderwijs, sport en zorg en recreatie. De gezellige
studentenstad Nijmegen ligt op nog geen 20 minuten rijden en dankzij de A73 en A72 is de bereikbaarheid
optimaal en zijn er uitstekende verbindingen met o.a. Duitsland.
Op www.werkenbijpantein.nl vind je al onze vacatures en meer informatie over Pantein als werkgever. Op
www.pantein.nl lees je meer over onze organisatie in het algemeen

