MDL arts
Wij zoeken per direct een MDL-arts voor 12 maanden vanwege
zwangerschapsverlof. Onze vakgroep kenmerkt zich door de fijne
samenwerking, de korte lijnen en het profiteren van elkaars expertise
door de groepsgrootte.
Wat ga je doen?
Als MDL arts binnen ons ziekenhuis houd jij je bezig met de patiëntenzorg die
voortkomt uit tijdelijk verlof van een van onze collega MDL-artsen.
In ons dagelijks werk laten we ons leiden door onze kernwaarden: ‘kwaliteit,
betrokkenheid en persoonlijke zorg en aandacht’. Dit typeert onze manier van
(samen)werken.
MDL arts Dapthe Hotho vertelt:
“Wat ons kenmerkt als groep MDL-artsen is hoe gelukkig we met elkaar samen
werken. We werken in loondienst en niet iedereen werkt 4 dagen (of meer). Dit
maakt mogelijk dat we, gezien de fTE-verdeling, met inmiddels een grote groep
MDL-artsen zijn. Aldus is de dienstbelasting laag qua frequentie. Intussen profiteren
we dagelijks, door de groepsgrootte, van elkaars expertise. Dit laatste zie je terug in
zowel onderling overleg en besprekingen als via onderwijs dat we wekelijks aan
elkaar geven.”
De vakgroep Maag-, darm- en leverartsen bestaat uit tien MDL-artsen waarvan één
met zwangerschapsverlof gaat per september 2022. Op onze polikliniek werken drie
gespecialiseerde verpleegkundigen, een verpleegkundig specialist met
aandachtsgebied voeding. We delen onze klinische afdeling met de GE chirurgie.
We beschikken naast de gebruikelijke technieken die van belang zijn in de MDL-zorg
(gastroscopie, colonoscopie, single-balloon endoscopy, ERCP, EUS) ook over pHen high resolution manometrie. Wij werken intensief samen met de oncologisch/GEchirurgen. Daarnaast participeren wij in de opleiding tot ziekenhuisarts.
Je werkt op twee locaties, te weten locatie Harderwijk en locatie Lelystad.
Wil je kennis maken met de medewerkers van ons ziekenhuis, lees dan hier hun
verhalen.

Wat bieden wij jou?
• Een jaarcontract voor 31,5 tot 36 uur per week. De standplaats is Harderwijk.
•
•

De startdatum wordt in overleg bepaald. Het heeft onze voorkeur dat de
waarnemer in september.
De salariëring is in overeenstemming met de Arbeidsvoorwaardenregeling
Medisch Specialisten (AMS).

•

•

Je bouwt pensioen op bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn. Daarnaast bieden wij
interessante extra’s, waaronder korting op jouw zorgverzekeringspremie,
bedrijfsfitness en de MKA (Meer Keuze Arbeidsvoorwaarden) regeling.
Via de St Jansdal academie kun je (online) werken aan jouw persoonlijke en
professionele ontwikkeling. Ook zijn er regelmatig leuke initiatieven,
waaronder workshops, om jou gezond en vitaal te houden.

Wat vragen wij van jou?
• Een
• Een

afgeronde opleiding tot MDL arts;
BVO certificering is een pré.

Profiel: onze ideale kandidaat is een team player die houdt van patiëntenzorg.
Verder vindt je het leuk om elkaar via de gebruikelijke patiëntbesprekingen
(afwisselend hepatologie-, IBD- complicatie, PA, leerzame polipatiënten) en
onderwijs scherp en up to date te houden.

Ben je enthousiast?
Solliciteer dan via de sollicitatiebutton. Je kunt jouw sollicitatiebrief richten aan Ninke
Hagoort, zorgmanager. Wil je liever eerst meer informatie over deze functie dan kun
je contact opnemen met Ninke Hagoort via telefoonnummer (0341) 43 5202.
We ontvangen jouw motivatie en CV graag uiterlijk 10 augustus a.s. De
terugkoppeling volgt op 11 augustus a.s. Of lees hier eerst meer over de
sollicitatieprocedure.
Het aanvragen van een VOG (verklaring omtrent gedrag) is onderdeel van de
sollicitatieprocedure voor externe sollicitanten evenals het aanleveren van een VOT.
Bij aanname verzorgen wij de VOG aanvraag digitaal. De kosten hiervoor worden
vergoed. Er zal aan uitgenodigde kandidaten worden gevraagd om een online
persoonlijkheidstest en capaciteitentest te maken. Het navragen van recente
referenties maakt ook deel uit van de procedure.

