ANIOS Intensive Care
Ben je basisarts en op zoek naar een interessante en uitdagende baan in een prettige
werksfeer op een dynamische afdeling? Een baan die een uitstekende voorbereiding is op een
specialisatie?
Vacature details




Locatie Veldhoven
Aantal uren 38
Categorie Artsen

Ten behoeve van onze assistenten-/PA-pool zijn wij regelmatig op zoek naar nieuwe collega's.
Naar verwachting zullen er binnenkort nieuwe plekken vrijkomen voor meerdere ANIOS
Intensive Care.
Je werkzaamheden als ANIOS Intensive Care








Je bent medeverantwoordelijk voor de op de Intensive Care opgenomen patiënten.
Samen met de intensivist heb je een belangrijke rol in het reanimatieteam en bij de
opvang van acuut vitaal bedreigde patiënten op de spoedeisende hulp en elders in het
ziekenhuis.
Je hebt een interessante, veelzijdige, gevarieerde en uitdagende baan in een prettige
werksfeer op een dynamische afdeling.
Je krijgt uitgebreide mogelijkheden om je verder te ontplooien en ervaring op te doen
in diverse specialismen.
Je ontvangt van ons theoretisch en praktisch onderwijs. Daarnaast is het mogelijk om
de FCCS-cursus op onze kosten te volgen.
Wij bieden mogelijkheden tot het verrichten van wetenschappelijk onderzoek.

Graag denken wij met je na over je verdere carrière en bij goed functioneren verdien je
vanzelfsprekend onze steun bij het vinden van een opleidingsplaats!
Je toekomstige werkomgeving en collega’s
Máxima Medisch Centrum beschikt op locatie Veldhoven over een zeer moderne, goed
geoutilleerde, closed format afdeling intensive care met een zelfstandige vakgroep van zeven
enthousiaste intensivisten en een uitstekend verpleegkundig team. We hebben een pool van
zes tot zeven arts-assistenten, deels in opleiding, deels nog niet in opleiding en twee physician
assistants. De IC heeft 13 beademingsbedden en indien nodig nog 2 niet-beademingsbedden.

Wij hebben mogelijkheden voor onder andere Continue Cardiac Outputmeting (Swan Ganz,
PiCCO), beademing in buikligging, non-invasieve beademing, high flow oxygen, IntelliVent®,
NO-beademing, indirecte calorimetrie, continue EEG-registratie, CVVH en hemodialyse. Wij
werken met een PDMS.
Teamgeest, kwaliteit, professionaliteit en ontwikkeling staan bij ons centraal.
Deze functie past bij je als






Je een enthousiaste, ambitieuze en leergierige basisarts bent die als ‘arts-assistent
(nog) niet in opleiding’ ervaring op wil doen in de opvang en behandeling van acuut
vitaal bedreigde patiënten. Deze ervaring blijkt een uitstekende basis voor een
succesvolle doorstroming naar een opleidingsplaats voor diverse specialismen, met
name anesthesiologie, interne geneeskunde, cardiologie, chirurgie en spoedeisende
hulp geneeskunde.
Je goed in staat bent om in multidisciplinair teamverband te werken.
Je houdt van aanpakken en je in staat bent om in acute situaties het hoofd koel te
houden.
Je evenwichtig bent en communicatief sterk.

Waarom kies je voor MMC?










Wij zijn een STZ-ziekenhuis (met locaties in Veldhoven en Eindhoven) met meerdere
topklinische functies. Onze ruim 3400 medewerkers, waaronder ruim 200 medisch
specialisten, leveren iedere dag weer hoogwaardige en vernieuwende zorg.
Ons doel is om Brabant gezonder te maken, we doen dan ook veel preventief.
We werken steeds meer vanuit waardegedreven zorg, waarbij samenwerking tussen
verschillende afdelingen (maar ook verschillende zorgpartners) essentieel is.
Als opleidingsziekenhuis bieden wij diverse (vervolg)opleidingen aan, daarnaast vinden
wij het belangrijk dat iedere medewerker zich blijft ontwikkelen. Wij stimuleren en
faciliteren dit.
Wij bieden een mooi arbeidsvoorwaardenpakket.
Deze aanstelling geschiedt voor bepaalde tijd (maximaal 2 jaar).
Wij bieden het beste van twee werelden: ruimte voor ontwikkeling, innovatie en
wetenschap binnen een vertrouwde, transparante en laagdrempelige omgeving.

Lees meer over MMC…
Interesse?
Heb je interesse in deze functie bij MMC? Dan ontvangen we je sollicitatie graag zo spoedig
mogelijk via onderstaande sollicitatieknop. Vervolgens nemen wij je gegevens op in onze
talentpool en nemen contact met je op zodra de nieuwe selectie start.
Wil je meer informatie over deze vacature? Neem dan contact op met de heer J.P. van
Akkeren, te bereiken via j.vanakkeren@mmc.nl.

Voor iedere medewerker die wij aan willen nemen gaan we referenties na, vragen we een
VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) op en controleren we (indien van toepassing) het
beroepsregister.
Deze vacature verdwijnt na de sluitingsdatum van onze website. Je kunt de vacature mailen
via onderstaand e-mailicoon.
Solliciteren

