
Medisch Specialist MDL - Chef de Clinique 

Aantal uren per week: 0,8 FTE 
Locatie: Geldrop  
Contractvorm: Bepaalde tijd voor de duur van een jaar met mogelijkheid tot 
verlenging. 

Wil je werken in een dynamische omgeving waar werkgeluk, trots op 
Anna en écht iets kunnen betekenen voorop staan? 

Wat ga je doen? 
Je gaat aan de slag als allround medisch specialist MDL en werkt samen met 3 
medisch specialisten MDL en wordt ondersteund door o.a. 3 MDL 
verpleegkundigen.  
De vakgroep en de afdeling MDL /interne geneeskunde vormen een plezierige, 
dynamische werkomgeving met korte lijnen en een informele sfeer. Passend bij 
het streven van het ziekenhuis staat de vakgroep voor uitstekende basiszorg, 
waarbij professionaliteit, veiligheid en individuele aandacht centraal staan in het 
patiëntencontact. We bieden hoogwaardige zorg op het gebied van 
endoscopische onderzoeken.  
 
Wat breng je mee? 
Je bent een collega met passie voor het vak. Je beschikt, naast je expertise als 
medisch specialist MDL, over goede communicatieve en organisatorische 
vaardigheden. Daarnaast heb je interesse in nieuwe ontwikkelingen en wil je 
actief participeren in management en/of stafactiviteiten.  

Je bent als medisch specialist MDL geregistreerd in het BIG- en Specialisten 
register. Je bent allround inzetbaar en minimaal één jaar beschikbaar.  

Zowel collega’s met enkele jaren ervaring als ook collega’s die binnenkort de 
opleiding afronden worden van harte uitgenodigd te reageren. 

Je kunt rekenen op 
Wij bieden je een uitdagende baan voor 36 tot 45 uur per week binnen een 
energieke en gedreven vakgroep.  
We bieden je ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en het nemen van 
initiatieven om de kwaliteit van onze zorg op het allerhoogste niveau aan te 
bieden.  

Je komt in dienst van de Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf St. Anna 
Zorggroep U.A. (MSBA) middels een dienstverband voor de periode van één 
jaar. Na deze periode is, afhankelijk van onder andere de lokale en regionale 
ontwikkelingen, eventueel verlenging van de aanstelling. 

Salariëring vindt plaats conform de AMS regeling. Inschaling vindt plaats op 
basis van kennis en ervaring. 

Wij bieden al onze medewerkers een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden, 
dat ruimte biedt aan jouw individuele wensen. Denk bijvoorbeeld aan een 
fietsplan, verlof sparen of kopen en een regeling studiekosten. Daarnaast is er 
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aandacht voor vakverbreding en persoonlijke ontwikkeling. Je hebt recht op 
een opleidingsbudget via de AMS-regeling. 

Daarnaast bieden wij je de mogelijkheid om trainingen te volgen van 
GoodHabitz! Met ruim 150 titels aan trainingen en de GoodScan kom je 
erachter hoe je het liefst leert, waar je kwaliteiten en groeikansen liggen én 
welke trainingen jou op het lijf geschreven zijn. We bieden trainingen op gebied 
van persoonlijke kracht, productiviteit, inspirerend leiderschap, veiligheid en 
gezondheid, communicatie, commerciële vaardigheden, taal, management en 
teamwork, sociale vaardigheden, office en digitale vaardigheden. De trainingen 
zijn online en je kunt er onbeperkt gebruik van maken, leren wanneer het jou 
uitkomt!  

Wie zijn wij? 
Je gaat werken in het Anna Ziekenhuis, een regionaal ziekenhuis met vrijwel 
alle disciplines, ruim 90 specialisten en een capaciteit van 320 bedden. Wij 
bieden persoonlijke, kwalitatief hoogwaardige zorg en service, waarbij de 
patiënt altijd één op één contact heeft met de specialist.  

Het profiel van het Anna Ziekenhuis is dat van een volwaardig basisziekenhuis 
in combinatie met de speerpunten chronische ziekten, electieve zorg, sport en 
bewegen en ouderenzorg. Gestreefd wordt daarbij naar een excellente 
samenwerking met huisartsen in 1e en 1,5e lijn. De ambitie hierbij is dat het  
Anna Ziekenhuis zich verder ontwikkelt tot netwerkorganisatie. 
 
Werken bij het Anna Ziekenhuis betekent dat je als collega wordt gewaardeerd 
voor je persoonlijke inbreng. Je krijgt ruimte om je te ontwikkelen en wordt 
betrokken bij belangrijke beslissingen om de zorg- en dienstverlening te 
optimaliseren. We staan voor betekenisvolle werkcontacten en geloven dat het 
persoonlijk werkgeluk bijdraagt aan een tevreden patiënt en cliënt. 
 
 

De Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf 
St. Anna Zorggroep U.A. (MSBA) is in 2015 
opgericht en bestaat uit 75 vrijgevestigde 
medisch specialisten en in totaal 25 chefs de 

clinique, physician assistents en arts-assistenten. De Coöperatie onderneemt 
namens en met alle aangesloten vrijgevestigd specialisten (leden) en levert de 
medisch specialistische diensten aan het Anna Ziekenhuis en aan regionale 
tweedelijns klinieken. Er wordt geïnvesteerd in de inzet van capaciteit medisch 
specialisten gekoppeld aan vernieuwing van behandelconcepten en zorgpaden 
(VBHC), kwaliteit en veiligheid, opleiding en HR-beleid evenals in medische 
apparatuur. 
 
De Anna Zorggroep wordt gevormd door het Anna Ziekenhuis, medisch 
sportgezondheidscentrum Anna TopSupport (met supra regionale 
aantrekkingskracht) en Anna Ouderenzorg bestaande uit vier woonzorgcentra, 
een hospice en thuiszorg. 

Ben je benieuwd wie je collega medisch specialisten zijn? 
Ronald Linskens (st-anna.nl) 
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Sander de Kort (st-anna.nl) 
Marlous op de Weegh (st-anna.nl) 

Interesse? 
Wil je eerst meer informatie over deze functie? Neem dan  contact op met 
Ronald Linskens, Marlous op de Weegh of Sander de Kort (medisch 
specialisten MDL) op telefoonnummer  040 - 286 4830 of met Sabine Hermsen, 
corporate recruiter, telefoon 06-11652357. 
 
Wil je meteen solliciteren? Reageer dan via onderstaande sollicitatiebutton (voor 
op www.annawerkt.nl)  
OF 
Wil je meteen solliciteren? Stuur een email naar Ronald.Linskens@st-anna.nl  
 
Een ontwikkel-assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure. 
 
Voor de borging van de kwaliteit van onze dienstverlening vragen wij nieuwe 
medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Meer 
informatie hierover ontvangt u tijdens het sollicitatieproces. 
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