Chef de Clinique MDL
Wij zoeken een MDL arts die brede werkervaring wil opdoen in een groot topklinisch ziekenhuis!

Wat ga je doen?
Je werkzaamheden bestaan uit poliklinische patiëntenzorg en het verrichten van endoscopieën. Je
neemt deel aan de supervisie van onze AIOS MDL en A(N)IOS Interne Geneeskunde op de klinische
afdeling, polikliniek, endoscopie en SEH en hebt affiniteit met het opleiden van AIOS en coassistenten. Verder verricht je naar rato van de aanstellingsomvang avond-, nacht- en
weekenddiensten. Dit is je kans om brede ervaring op te doen in een groot dynamisch
stadsziekenhuis!

Wat vragen wij van jou?




Je bent geregistreerd medisch specialist
Je bent flexibel t.a.v. het werken over drie locaties
Je hebt affiniteit met opleiden

Bij indiensttreding vragen wij om een VOG (verklaring omtrent gedrag).

Wat bieden wij jou?



De ruim 200 vrijgevestigd medisch specialisten van HMC hebben zich verenigd in één
maatschap, het Medisch Specialistisch Bedrijf HMC. Jij komt in dienst bij het MSB.
Het betreft een aanstelling voor 0.8-1,0 fte voor de duur van in eerste instantie 12 maanden.
Het salaris is conform Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten (AMS) en afhankelijk van
kennis en ervaring.

Solliciteren en contact
We zien je reactie graag spoedig, maar vóór 1 oktober tegemoet via onderstaande link:
https://www.werkenbijhmczorg.nl/vacatures/vacature/sollicitatie/chef-de-clinique-mdl
Je kunt je brief richten aan dr. P.P.J. van der Veek.
Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt je contact opnemen met dr. P.P.J. van der Veek of dr. H.
van Soest, beiden te bereiken via 088 979 79 00.
De procedure voor het aanstellen van een medisch specialist gebeurt met de grootste zorgvuldigheid.

Over HMC
Zorg is aandacht. In HMC kijken we met en door de ogen van de patiënt. We helpen iedere patiënt op
de manier die bij hem of haar past. Innovatie, gastvrijheid en samenwerking dragen bij aan het
realiseren van onze missie.
We zijn hét stadsziekenhuis voor de Haagse regio, met een compleet zorgaanbod. Als topklinisch
opleidingsziekenhuis heeft HMC vele expertises in huis en we bieden in verschillende centra en
samenwerkingen gespecialiseerde zorg aan. Onze speerpunten zijn ons Traumacentrum en
Neurocentrum. In ons HMC Kankercentrum bieden we topklinische kankerzorg.
Meer informatie over HMC vind je op www.haaglandenmc.nl.

