MDL-arts (Chef de clinique/Fellow)
Per 1 augustus 2022 zoeken wij een enthousiaste collega MDL arts. Het betreft een
tijdelijke aanstelling voor een jaar. Deze functie is bij uitstek geschikt om kennis te
maken met de dagelijkse MDL-praktijk in een STZ-ziekenhuis met supra regionale
adherentie en om verdere verdieping in een MDL deelgebied te realiseren.
Locatie
Rijnstate Ziekenhuis locaties Arnhem, Arnhem-Zuid en Zevenaar.

Wie zijn wij
Op de afdeling werken 13 enthousiaste MDL-artsen. Patiëntenzorg met hoge
kwaliteit en ambitie in opleiding/onderwijs en wetenschappelijk onderzoek kenmerkt
de groep. Er is een MDL-opleiding in samenwerking met het Radboudumc Nijmegen.
Samen met gespecialiseerde MDL verpleegkundigen met expertise op het gebied van
hepatitis, oncologie en IBD, verpleegkundig specialisten, - endoscopisten, A(N)IOS,
een physician assistant en een arts onderzoeker oefenen wij het vakgebied in de volle
breedte uit. Daarbij is er aandacht voor verdieping en innovatie in deelgebieden,
opleiding, onderwijs en wetenschap. De vakgroep heeft de beschikking over 37
klinische MDL-bedden, een ruime polikliniekunit en een goed geoutilleerde
endoscopieafdeling met zeven kamers, inclusief röntgendoorlichtingskamer. Er
bestaat een intensieve samenwerking met onder andere de afdeling Gastrointestinale Chirurgie (met speciale aandacht voor oncologie, bariatrie en
maagpathologie), Radiologie, Pathologie, Medische Oncologie en
Kindergeneeskunde.
Jouw baan?
Als Chef de Clinique/Fellow participeer je in alle voorkomende werkzaamheden
binnen onze afdeling, inclusief diensten. Wij bieden een werkomgeving met een
zelfstandig werkende en superviserende rol, met apart gealloceerde ruimte voor
persoonlijke ontwikkeling in een deelgebied naar keuze uit advanced endoscopy,
motiliteit, oncologie, bariatrie, IBD. Het contract van Chef de Clinique/Fellow betreft
een aanstelling van 0,8 fte, voor een periode van 12 maanden.

Salariëring geschiedt volgens de AMS-regeling.

Wie ben jij?
Jij bent een enthousiaste en ambitieuze MDL-arts die het vak in de volle breedte wil
uitoefenen. Je vervult een belangrijke rol bij het opleiden van arts-assistenten, coassistenten en verpleegkundigen.
Ook zij die binnenkort hun opleiding afronden worden uitgenodigd te reageren.

Wie is Rijnstate?
Warm, samen, vernieuwend. Dat is waar Rijnstate voor staat.
Rijnstate is een topklinisch ziekenhuis met meerdere locaties in de gemeenten
Arnhem, Rheden en De Liemers. Jaarlijks ontvangen we ruim een half miljoen
patiënten op onze poliklinieken en nemen wij ruim 75.000 patiënten op voor
diagnostiek of een behandeling. Dit doen wij met 5.200 medewerkers, 270
specialisten en 300 vrijwilligers, vanuit vier verschillende locaties: Arnhem, Zevenaar,
Velp en Arnhem-Zuid.
Ons ziekenhuis in Arnhem is ingericht voor alle vormen van zorg, van basiszorg tot
hooggespecialiseerde zorg en acute opvang. Het Zevenaarse ziekenhuis is een
belangrijke poort voor alle specialismen door het ruime aanbod aan poliklinieken.
Bovendien bieden zij hier de ideale omgeving voor de minder complexe ingrepen en
behandelingen. In Velp zijn de expertisecentra gevestigd die hun behandeling vooral
bieden in poliklinische consulten of dagbehandeling. Onze polikliniek in Arnhem-Zuid
biedt een extra en snelle toegang tot onze topklinische zorg voor inwoners van de
gemeenten Arnhem en Overbetuwe door verschillende spreekuren van onze
specialisten.
Betrokkenheid, ambitie en passie kenmerken onze collega’s. Wij investeren veel in
onze werknemers. Wij proberen hun zo veel mogelijk ruimte te geven om zichzelf te
ontwikkelen. Goede faciliteiten, moderne apparatuur en uitstekend geoutilleerde
werkruimtes staan klaar. Het Leerhuis begeleidt en realiseert opleidingen en
trainingen. De positieve, open sfeer inspireert om elke dag met plezier naar het werk
te gaan en individuele kennis en specialistische kunde op een goede manier kwijt te
kunnen.

Interesse?
Wij bieden je een mooie plek aan op onze afdeling. Wilt je daarop solliciteren, dan
kan je je motivatie en cv richten aan mevrouw Carmen Horjus. Het verdient de
voorkeur dat je vooraf een dag met ons mee loopt.
Solliciteren kan alleen online: www.medicibijrijnstate.nl

Heb je aanvullende vragen? Neem dan telefonisch contact op met Carmen Horjus,
bereikbaar op nummer 088-0058952 of chorjus-talaburhorje@rijnstate.nl
Meer informatie over Rijnstate vindt u op www.rijnstate.nl.

