Chef de clinique MDL
0,9 fte
De vakgroep MDL van OLVG heeft ruimte voor een enthousiaste collega.
Werkomgeving
De vakgroep MDL van OLVG telt op dit moment 13 leden en levert MDL zorg op beide hoofdlocaties
van OLVG en in het BovenIJ Ziekenhuis. Op deze 3 locaties hebben we de beschikking over zeer goed
geoutilleerde en uiterst moderne endoscopie-afdelingen, waar per jaar 12000 scopieën worden
verricht. De klinische afdeling bevindt zich op locatie Oost, alwaar ook de advanced endoscopieën
plaatsvinden. Poliklinische zorg en endoscopie vinden plaats op alle locaties.
Wij leiden MDL-artsen op in samenwerking met Amsterdam UMC. De vakgroep participeert
eveneens in de opleiding van arts-assistenten Interne Geneeskunde en coassistenten. Samen met
een team van 3 chefs de clinique, 4 AIOS, verpleegkundig specialisten, een physician assistant en
researchverpleegkundigen, oefenen wij het vak in de volle breedte uit. Daarbij is er naast aandacht
voor opleiding en onderwijs, veel aandacht voor innovatie en verdieping in verschillende
deelgebieden, wetenschap (trialbureau) en digitalisering van zorg.
Er bestaat een intensieve samenwerking met andere vakgroepen (o.a. gastro-intestinale chirurgie,
medische oncologie, radiologie en pathologie) op het gebied van oncologie, HPB, IBD en bariatrie.
Over de functie
Wij zoeken een enthousiaste collega die onze vakgroep tijdelijk komt versterken voor 0,9 fte. Het
betreft een aanstelling voor een jaar.
Deze functie is uitermate geschikt om kennis te maken met de dagelijkse MDL-praktijk in een STZziekenhuis. Je zult participeren in alle voorkomende werkzaamheden binnen onze afdeling met
ruimte voor persoonlijke ontwikkeling in een deelgebied. Mocht het relevant zijn, dan bieden wij de
mogelijkheid voor het behalen van het BVO-certificaat.
Je zult op beide hoofdlocaties van OLVG en in het BovenIJ Ziekenhuis werkzaam zijn.
Functie-eisen
Om goed binnen onze vakgroep te passen is het belangrijk dat je:


geregistreerd MDL-arts bent, óf in de afrondende fase van de opleiding bent

Wij bieden

Werken bij OLVG betekent werken in hét stadsziekenhuis van Amsterdam. Een werkomgeving waar
jij je optimaal kunt ontwikkelen. Want jouw wensen en ideeën doen ertoe. Zo doen we dat bij OLVG.
Daarom bieden we je:


salaris volgens de AMS-regeling, inschaling op basis van ervaring



dienstverband voor de periode van één jaar



voordeel op je ziektekostenpremie met onze collectieve ziektekostenverzekering. Kies uit IZZ
of Zilveren Kruis Achmea



kortingen op verzekeringen en financiële diensten van Centraal Beheer Achmea



collectieve aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering



sterk in je werk programma: met vitaliteitscoaching, gezonde nachtmaaltijden,
ontspanningsruimten en meer



korting bij diverse lokale ondernemers, zoals eettentjes, cafés en sportcentra



onbeperkt toegang tot e-learnings en ons vitaliteitsprogramma

Deze arbeidsvoorwaarden zijn op basis van een fulltime dienstverband.
Interesse in deze vacature?
Wij ontvangen je sollicitatie graag uiterlijk donderdag 16 december via de sollicitatiebutton op onze
website.
De sollicitatiegesprekken zullen worden gevoerd op 20 en 23 december. Wij stellen het op prijs als je
hier alvast rekening mee wilt houden.
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Caroline Wientjes, MDL-arts en
unitleider, via telefoonnummer 020-5998962 of c.wientjes@olvg.nl.
Indien bovengenoemde contactpersoon niet bereikbaar is, neem dan telefonisch contact op met de
recruiter of mail naar recruitment@olvg.nl.

