
    
 

 

Waarneming: MDL Arts (met BVO) PoliDirect Goor (Overijssel) 

 

Wegens uitval van een van onze collega's zoeken wij per direct een enthousiaste MDL-arts, bij 

voorkeur met BVO-certificaat die wil waarnemen in onze kliniek in Goor (Overijssel). 

We zoeken een MDL arts voor het doen van een poliprogramma en een scopieprogramma met onder 

andere BVO gerichte scopieën. Dagen bij voorkeur in ieder geval de donderdag en vrijdag, maar het 

is mogelijk om daarin te schuiven. Er is zeker gelegenheid om na de waarneming ook voor langere 

tijd aan PoliDirect Goor verbonden te zijn en dagen te scopiëren of poli te doen. 

Heb je zin in een nieuwe uitdaging bij een gezellige, kleinschalige kliniek met een gedreven team van 

professionals? Dan zoeken we jou! 

 

Wie zijn wij? 

PoliDirect is een groeiende, onafhankelijke zorginstelling. We bieden planbare en niet-complexe, 

specialistische zorg in een ontspannen omgeving voor zowel patiënten als medewerkers. We 

verlenen zorg, zoals zorg bedoeld is: met persoonlijke aandacht en voldoende tijd voor de patiënt. 

Kwaliteit is belangrijk, we zijn daarom flexibel, voortdurend op zoek naar verbeteringen en hebben 

goede samenwerkingsrelaties en zorgpaden opgebouwd met verschillende ziekenhuizen. PoliDirect 

Goor heeft als primaire focus maag-darm-leverziekten. 

 

Wie ben jij? 

Jij bent een MDL-arts, het liefst met BVO-certificaat. Je hebt passie voor je vak en werkt graag in 

teamverband. Samen met jouw collega’s doe je er alles aan om zorg van een hoge kwaliteit te bieden 

aan patiënten die bij PoliDirect onderzocht en behandeld worden. 

 

Wat wij vragen: 

• Je hebt een flexibele werkhouding; 

• Je hebt een patiëntvriendelijke houding en empathisch vermogen; 

• Goede beheersing van de Engelse taal is een pre; 

• Je bent bereid om op ZZP-basis bij PoliDirect te werken. 

 

Wat wij bieden: 



    
We bieden een dynamische werkomgeving met fijne collega’s en veel ruimte voor initiatief. Bij 

PoliDirect zijn de lijnen kort en wordt ondernemerschap en initiatief gewaardeerd. Tijdens de 

endoscopieën word je bijgestaan door een professioneel team endoscopieverpleegkundigen. We 

bieden een ZZP-contract, waarbij het tarief marktconform is, op basis van betaling per verrichting. 

 

Is dit jouw baan? 

Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marijke Snitjer, 

kliniekmanager via 06-48644871. De sollicitatie mag je richten aan Heleen Hamann, HR manager, via 

werken@polidirect.nl. 

 

Wanneer je bij ons solliciteert, gaan wij er van uit dat je instemt met ons privacystatement voor 

sollicitanten. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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