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Korte omschrijving

Ben jij een ervaren MDL-arts en wil jij aan de slag bij een innovatief ziekenhuis? Dan is dit jouw
vacature!

De afdeling en het
ziekenhuis

In Ziekenhuis St Jansdal vormen de Maag-Darm-Leverartsen met de internisten een gecombineerde
vakgroep. Op dit moment bestaat de vakgroep uit:
• negen internisten;
• zeven MDL-artsen.
Daarnaast werken er drie gespecialiseerde verpleegkundigen op de polikliniek. Met de afdeling GE
chirurgie beschikken wij over 32 bedden. De afdeling bezit verder een ruim aanbod aan endoscopen
(waaronder ERCP & endo-echo en single balloon enteroscoop), apparatuur voor functie onderzoek
(manometrie, 24 uurs pH en impedantiemeting) en C13 – ademanalyse. Wij werken intensief samen
met de oncologisch/GE-chirurgen. Daarnaast participeren wij in de opleiding tot ziekenhuisarts.
Wil je nader kennismaken met ziekenhuis St Jansdal als werkgever, lees dan hier verder.

Uren

Voor de functie van MDL arts zijn wij op zoek naar 0.8-1 fte.

Wat ga je doen bij ons?

Voor de afdeling Maag-Darm-Lever zijn wij op zoek naar een enthousiaste allround MDL-arts. Als MDLarts binnen ziekenhuis St Jansdal houd jij je bezig met patiëntenzorg en begeleid jij de co-assistenten
en ziekenhuisartsen. Verder ben je actief binnen relevante projecten en werkgroepen en voer jij
regelmatig ook organisatorische taken en managementtaken uit. Enkele leden van de vakgroep MDL
participeren wekelijks één dag in de buitenpolikliniek Dronten.
Bij ziekenhuis St Jansdal krijg jij de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen binnen je eigen
vakgebied en daarbuiten. Je krijgt de ruimte om jouw talenten te ontplooien en jouw ambities te
verwezenlijken. Kernwaarden als kwaliteit, betrokkenheid en persoonlijke zorg en aandacht, staan bij
ons ook hoog in het vaandel, zowel voor onze patiënten als onze werknemers.

Wat breng je mee om
succesvol te zijn?

Heb jij extra affiniteit met neurogastroenterologie en/of endo-echoscopie? Dan pas jij goed binnen
onze vakgroep! Het hebben van een BVO certificering is een pré.

Benodigde competenties
voor deze functie

Voor deze functie zijn in ieder geval de volgende competenties belangrijk:
• Oordeels- en besluitvorming
Je komt tot het juiste oordeel wanneer er knopen doorgehakt moeten worden door alle beschikbare
informatie en alternatieven in ogenschouw te nemen. Je onderbouwt beslissingen met heldere en
rationele argumenten.
• Communiceren
Je communiceert relevante informatie op heldere en beknopte wijze. Je past de boodschap aan de
ontvanger aan en luistert naar de zienswijze van anderen.
• Stresstolerantie
Je behoudt een kalme, gecontroleerde houding onder druk en blijft gefocust op de taak.
• Energie
Je toont een enthousiaste en betrokken aanpak. Je weet een hoog werktempo gedurende lange tijd vol
te houden.
• Zelfstandigheid
Je toont zelfstandigheid bij de uitvoering van taken. Je vraagt anderen alleen om advies of hulp indien
noodzakelijk voor een effectieve afronding van het project.

Wat kun je aan
arbeidsvoorwaarden bij
ons verwachten?

Ziekenhuis St Jansdal wil graag het beste uit medewerkers halen en dus ook het beste geven. Wij
streven naar een goede balans tussen werk en privé voor al onze medewerkers. Daarnaast bieden wij
een prima salaris en een modern, flexibel pakket aan arbeidsvoorwaarden. Je krijgt een jaarcontract
met - bij goed functioneren en ongewijzigde (organisatorische) omstandigheden - uitzicht op
verlenging of omzetting van het contract naar onbepaalde tijd.
De salariëring is in overeenstemming met de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten. Voor
deze functie is een arbeidsmarkttoeslag van toepassing.
Wij verwachten dat je de waarden zoals die door het St Jansdal zijn verwoord in de notitie identiteit
respecteert.

Wil je meer weten?

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marleen Willems, MDL-arts en
vakgroepvoorzitter of Jaap Driest, MDL arts, via teleoonnummer 0341 - 46 37 62 of met Nanno
Kruizinga, zorgmanager snijdend, via telefoonnummer 0341 - 46 37 04. Informatie over onze
sollicitatieprocedure vind je hier.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Hoe kun je solliciteren?

Je kunt via onderstaande sollicitatieknop solliciteren. Je kunt jouw sollicitatiebrief richten aan: Nanno
Kruizinga.
Een persoonlijkheidsvragenlijst en capaciteitentest maken deel uit van de procedure, evenals het
navragen van recente referenties. Voor deze functie wordt voorafgaand aan de indiensttreding een
verklaring omtrent gedrag (VOG) gevraagd. De kosten hiervoor worden vergoed door het St Jansdal.
Belangrijk om te weten:
• je kunt solliciteren zolang de vacature open staat;
• er kunnen omstandigheden ontstaan waardoor wij de vacature eerder kunnen sluiten, wacht niet
met solliciteren, maar reageer direct;
• graag ontvangen wij jouw cv en motivatiebrief in PDF voorzien van de inhoud van het document, je
eigen naam en de vacaturenaam (bijvoorbeeld CV Jolanda Janssen MDL arts.pdf);
• interne kandidaten genieten bij gelijke geschiktheid de voorkeur;
• de vacature zal na sluiting niet meer zichtbaar zijn op onze website, bewaar de vacature door deze
(en niet de link) naar je zelf te mailen;
• indien je op een eerder moment bij ons hebt gesolliciteerd, dan heb je inloggegevens ontvangen
voor een account op werkenbijstjansdal.nl. Wij verzoeken je om via dit account te solliciteren op deze
vacature. Mocht je je wachtwoord vergeten zijn, klik dan hier om een nieuw wachtwoord op te
vragen.
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De vacature staat zonder tijdsplanning open. Zodra je gesolliciteerd hebt, ontvang je binnen 2 weken
een reactie van ons.
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actief

