Maag-Darm-Leverarts

Minimaal aantal uren 36
Maximaal aantal uren 45
Werklocatie(s) Emmen
De vakgroep Interne Geneeskunde & MDL zoekt een volwaardig MDL-arts.
De vakgroep Interne Geneeskunde & MDL bestaat uit een team van 7 MDL artsen en 24 internisten.
De werkzaamheden van de vakgroep zijn verdeeld over de drie ziekenhuislocaties van Treant in
Hoogeveen, Emmen en Stadskanaal.
Meerdere artsen van de vakgroep zijn geaccrediteerd voor het bevolkingsonderzoek en daarnaast
kunt u rekenen op het volledige pallet aan diagnostiek en therapie zoals u mag verwachten van een
groot perifeer ziekenhuis. Denk hierbij aan dubbelballonendoscopie, videocapsule en endoechoscopie. Daarnaast zijn wij een gecertificeerd hepatitis behandelcentrum. Dit doen wij uiteraard
in samenwerking met onze collega internisten-infectiologen.
Tevens is er een goede samenwerking met de groep gastro-enterologie chirurgen van Treant en zijn
er samenwerkingsverbanden met het UMCG, met name voor oesophagus- en pancreasmaligniteiten.
Profiel
Wij zoeken een volwaardige MDL-arts en een enthousiaste en betrokken collega. U voert het vak in
de volle breedte uit, waarbij een zekere mate van subspecialisme uiteraard tot de mogelijkheden
behoort. U werkt samen met het team MDL-artsen aan de ontwikkeling van de zorg en denkt mee
over de toekomst van de zorg in onze regio.

Treant Zorggroep
Treant bundelt de krachten van 3 ziekenhuislocaties en 17 centra voor wonen en zorg. Bij ons
kunnen de ruim 300.000 inwoners van de regio Hoogeveen-Emmen-Stadskanaal terecht voor de best
mogelijke zorg. Onze 260 medisch specialisten en 6.300 medewerkers zetten zich daar volledig voor
in. Wij zijn er trots op dat we geaccrediteerd zijn voor onze ziekenhuiszorg en verpleeg-, revalidatieen ouderenzorg. Samen met onze partners zorgen we voor zorg dicht bij huis als het kan, verder weg
als het nodig is.

MSCT
De medische staf van Treant is verenigd in de coöperatie Medisch Specialisten Collectief Treant
(MSCT). Een unieke bundeling van krachten van een voltallige ziekenhuisstaf (vrijgevestigden,
dienstverbanders, apothekers, psychologen en klinisch chemici) op deze schaal. Om op die manier
met slagkracht en gelijkgericht een bijdrage te leveren aan goede, bereikbare en betaalbare zorg.

Ons aanbod
In eerste instantie bieden wij een arbeidsovereenkomst voor 6 maanden volgens de
arbeidsvoorwaarden van de AMS, met de intentie om toe te treden in vrije vestiging tot de vakgroep
B.V.
Informatie
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met J.G. Fritsch, MDL-arts, telefoon
0591-691911 of J. Poels, internist, medisch manager vakgroep Interne & MDL, telefoon 0599-654654.
Voor informatie over de sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen met het secretariaat P&O
Advies, telefoon 0591 65 56 35.
Veiligheid staat bij ons voorop. Wij checken altijd uw referenties en zien graag een VOG (Verklaring
Omtrent Gedrag) tegemoet.
Treant Zorggroep voert een preventief vaccinatiebeleid tegen Hepatitis B. Dit betekent dat u,
voordat u bij ons kunt werken, aantoonbaar voldoende bescherming tegen Hepatitis B moet hebben
opgebouwd. Indien dat bij u (nog) niet het geval is, dan verzorgen wij de vaccinatie voor u.
Sollicitatie
Solliciteren kan tot en met 25 maart 2019 via www.werkenbijtreant .nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

