MDL-arts Chef de clinique (OLVG locatie Oost, West en BovenIJ Ziekenhuis)
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Samenvatting
Wilt u als MDL-arts werken binnen het grootste perifere MDL-centrum van Amsterdam en
omstreken?
Werkomgeving
De vakgroep MDL van OLVG biedt MDL-zorg op de twee hoofdlocaties van OLVG en in het BovenIJ
Ziekenhuis. Gezamenlijk vormen we het grootste perifere MDL centrum in Amsterdam en
omstreken.
Wij hebben de beschikking over goed geoutilleerde endoscopie-afdelingen en op alle locaties een
eigen dagbehandeling, functiekamers en poli’s. De vakgroep MDL telt op dit moment 13 leden. Naast
een ervaren team van endoscopie-verpleegkundigen zijn op dit moment ook 5 verpleegkundig
specialisten, 3 physician assistants en 2 research medewerkers bij onze unit werkzaam.
Op beide hoofdlocaties is de vakgroep in het bezit van de opleidingsbevoegdheid tot MDL-arts (2 x 2
AIOS), in samenwerking met zowel het AMC als het VUmc. De vakgroep participeert eveneens in de
opleiding van arts-assistenten Interne Geneeskunde en coassistenten van de UvA en de VU.
Over de functie
Voor onze vakgroep MDL zijn we op zoek naar een nieuwe allround collega.
De poliklinische werkzaamheden zullen met name plaatsvinden in het BovenIJ ziekenhuis. Verder is
er de mogelijkheid tot een dag verdieping op een van de hoofdlocaties (endoscopie/ aandachtspoli)
en draait u mee in de opleidersgroep wat betreft onderwijs, supervisie en intervisie.
Functie-eisen


u neemt initiatief en bent doortastend;



u durft knelpunten te benoemen en risico’s te nemen en weet uitdagingen tot een goed
einde te brengen;



flexibiliteit, vermogen tot werken in (multidisciplinair) teamverband en uitstekende
contactuele eigenschappen maken u tot een waardevol lid van de vakgroep;



u bent gecertificeerd voor het verrichten van coloscopieën in het kader van het BVO dikke
darmkanker.

Wij bieden
Wij bieden een afwisselende en uitdagende functie in een plezierige, innovatieve en ambitieuze
werkomgeving. Het dienstverband is voor de duur van één jaar als chef de clinique. Het salaris is
conform AMS.
Interesse in deze vacature?
We ontvangen uw sollicitatie graag uiterlijk maandag 10 juni 2019 via onderstaande link:
https://www.werkenbijolvg.nl/vacatures/chef-de-clinique-mdl-33961.html
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Jeroen Jansen, unitleider MDL,
tel: 020-5993582, e-mail j.m.jansen@olvg.nl of Pieter Scholten, vakgroep voorzitter MDL, 0205108917, e-mail p.scholten@olvg.nl.

