
 

 

MEDISCH SPECIALIST: MDL- ARTS 

 
 

SAMENVATTING 
Altijd al willen meebouwen aan een nieuw ziekenhuis? Je eigen ideeën samen met je collega’s tot een 
succes willen maken? Dat kan bij het internationaal gerenommeerde ACIBADEM International Medical 
Center, welke haar deuren heeft geopend sinds 1 mei 2017 bij Amsterdam Sloterdijk en sindsdien 
succesvol aan het groeien is. Nationale en internationale patiënten wachten op jou in een modern 
diagnostisch en operatief centrum. Wij bieden onderscheidend werk binnen een uniek zorgconcept, 
meer patiëntcontact en vooral veel werkplezier. 
 

DE FUNCTIE  
De vakgroep bestaat momenteel uit twee (2) MDL- artsen, die de benigne Maag- Darm- Leverziekten 
en  in volle omvang uitoefenen.  
De vakgroep is op zoek naar een MDL- arts voor minimaal twee dagen in de week. De verwachting is 
dat dit vlot kan worden uitgebreid naar 1 FTE indien wenselijk, aangezien wij snel groeien. Wij vragen 
een gedreven MDL- arts die ambities heeft om mee te werken aan praktijkuitbreiding en verbetering. 
Een prettige collega die veel ervaring heeft. 
  
 

PROFIEL 
• Je bent BIG geregistreerd en lid van de NVMDL;   

• Je hebt geen negatief trackrecord bij de IGJ;  

• Persoonlijke aandacht voor de patiënt, veilige en kwalitatief uitmuntende zorg staat voorop;  

• Je bent ondernemend, hebt ambitie en voelt je verantwoordelijk;  

• Je bent flexibel in zowel attitude en tijd, en je hebt humor;  

• Je bent in de nabije toekomst twee dagen per week beschikbaar met eventuele mogelijkheden 
tot uitbereiding;  

• Je kunt uitstekend luisteren, samenwerken en informatie overdragen;  

• Je bent operatief vaardig;  

 
ARBEIDSVOORWAARDEN 

• vrijgevestigde overeenkomst;  

• ACIBADEM International Medical Center biedt mogelijkheden voor internationale stages en 
geaccrediteerde nascholingen. 

 

SOLLICITEREN? 
Stuur jouw motivatiebrief en CV naar  solliciteren@acibademimc.com. Voor meer informatie kun je 
contact opnemen met mevr. H. Yucesoy, HR medewerker: 020- 238 8184. Van alle nieuwe medewerkers 
wordt voorafgaand aan de indiensttreding een verklaring omtrent gedrag (VOG) gevraagd. 
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