Ondernemend, gastvrij
en verantwoordelijk
Nij Smellinghe is een top-perifeer ziekenhuis voor
Zuidoost Friesland. Wij verzorgen een breed aanbod
van uitstekende specialistische zorg. Wij brengen
topzorg dichtbij; ons ziekenhuis heeft een uitstekende
samenwerking met het UMCG en onze eerstelijns
partners. Samen met onze patiënten en partners streven
wij naar optimale gezondheidswinst en kwaliteit van leven.
Patiënten en familie ontvangen wij vriendelijk en gastvrij
in een helende omgeving. Wij zijn betrouwbaar, betrokken,
flexibel en samenwerkend. In ons ziekenhuis leiden wij
de artsen, verpleegkundigen en ondersteuners van de
toekomst met passie op.

In de regio Nij Smellinghe zijn wij per direct op zoek naar een

6e Maag-Darm-Leverarts (0,8 - 1,0 fte)
MDL vakgroep is tot speerpunt van het ziekenhuis benoemd.
De vakgroep neemt deel aan de ontwikkeling van dit project
samen met de GE chirurgie en oncologie. In het kader van
bovengenoemd project en in verband met de uitbreiding van
screening BVO darmkanker in de regio Dokkum zijn wij per
direct op zoek naar een 6e Maag-Darm-Leverarts
De vakgroep Maag-Darm-leverziekten bestaat momenteel
uit 5 MDL-artsen. Daarnaast is er een ervaren team van
polikliniekmedewerkers, verpleegkundigen, verpleegkundig
specialisten en een IBD-verpleegkundige. De MDL beschikt
over een zelfstandige klinische afdeling met 18 bedden.
Er zijn 3 volledig geoutilleerde endoscopiekamers en een
ruime uitslaapfaciliteit aanwezig. De MDL zorg wordt in de
volle breedte uitgevoerd, inclusief : ERCP, VCE, endo-echo en
single balloon enteroscopie. De afdeling participeert zeer actief
in het bevolkingsonderzoek darmkanker. Sinds 2016 werkt de
vakgroep MDL, samen met ZBC De Sionsberg in Dokkum.
Wij zoeken:
Een allround enthousiaste collega met lef en
doorzettingsvermogen, bereidheid tot participeren in alle
klinische aspecten op MDL gebied en met belangstelling voor
wetenschap en opleiding. Een uitstroomprofiel advanced
endoscopy of oncologie en BVO certificering strekken tot
aanbeveling. Kandidaten in de afrondende fase van hun
opleiding worden tevens van harte uitgenodigd te reageren.

www.nijsmellinghe.nl

Wij bieden:
Een uitdagende werkplek in een enthousiast MDL team.
Ziekenhuis Nij Smellinghe kent een organisatiestructuur
met resultaatverantwoordelijke eenheden (EVR) die
rapporteren aan de Raad van Bestuur. Toetreding tot de
zelfstandige maatschap MDL vindt plaats in overleg na
gebleken geschiktheid. Er is geen sprake van goodwill.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
drs. S. Schmittgens (voorzitter)
s.schmittgens@nijsmellinghe.nl ,
drs A.M. Zonneveld
a.zonneveld@nijsmellinghe.nl
of per telefoon tijdens kantooruren via het secretariaat
poli MDL (0512- 588385) en buiten werktijd mobiel
(zie www.mdl.nl).
Solliciteren?
Wij zien je sollicitatie graag voor 1 mei 2018 tegemoet
via het email adres RaadvanBestuur@nijsmellinghe.nl,
t.a.v. dhr. A.J. Kleinlugtenbeld, MHA, Voorzitter Raad van Bestuur.
Het navragen van referenties en het overleggen van een
“Verklaring omtrent het Gedrag” (VOG) maken
Onderdeel uit van de aanstellingsprocedure.

Met aandacht. Dat voelt beter.

