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SEH-arts, aantal uren in overleg (ook zzp), Helmond
‘Spoedeisende hulp’. Oftewel: hulp die spoed vereist. Toch vereist het volgens ons nog zoveel meer. Het vereist dat we patiënten
24/7 zorg van het hoogste niveau bieden. Maar ook dat we voor een 5-jarige Luuk niet alleen zijn pols gipsen, maar ook zijn
knuffelbeer. Prachtig voor Luuk. En voor ons. Bij ons vind je de casuïstiek die hoort bij een level 2 traumacentrum, afgetopt met
onvervalste Brabantse gezelligheid.

‘’We zijn een SEH die volledig 24/7 draait. Toekomstgericht, geïntegreerd met de huisartsenpost, en met alle specialistische zorg
die je als hoofdbehandelaar wilt. En tegelijkertijd hangt hier een gezellige ‘ons kent ons’ sfeer. Het is hard werken, en toch lachen
we veel en hebben we aandacht voor elkaar.’’
- Joost Frenken, spoedeisende hulp-arts
SEH-ARTS IN ONS ELKERLIEK
Wanneer je dienst hebt, is de SEH jouw toko. Je bent hoofdbehandelaar, dus jij bepaalt. Naast jij als SEH-arts, is er iedere dienst
minstens 1 ANIOS. Je stuurt hen en ook andere collega’s aan. Je adviseert ook de huisarts in onze geïntegreerde huisartsenpost.
Regelmatig neem je deel aan verschillende commissies. En gelukkig verricht je zelf ook nog genoeg specialistische handelingen.
Dus, medische uitdaging: ü Maar toch is er iets dat ons het meest typeert. Iedere collega noemt het net anders. ‘Gemoedelijk’.
‘Persoonlijk’. Collega’s die vragen ‘hoe gaat het met je?’, als je een heftige casus achter de rug hebt. Collega’s die na het weekend
vragen ‘hoe was het langs de lijn bij het sporten van de kinderen?’. Hulp die spoed vereist? Ja, óók spoed. Net als humor.
Aandacht. En een schouder. Die van jou dus.
DIT KRIJG JE ALS SEH-ARTS
·
·
·
·
·
·

Een dienstverband voor onbepaalde tijd;
Maximaal €12.572,00 per maand (bruto, bij 45 uur, AMS-ziekenhuizen), 21% inconveniententoeslag en een 13e
maand;
Kundige collega’s die net zo graag patiënten blij maken, als elkaar;
Keuze uit onder andere een PC- en een fietsenplan, een bonus als je meestal op de fiets komt en korting op een
fitnessabonnement;
Regelmatige bij- en nascholing, en onbeperkt toegang tot 100+ online trainingen via GoodHabitz.
De mogelijkheid om kosteloos gebruik te maken van een Bed & Breakfast, bij ZZP constructie.

Heb je meer, of andere behoeftes? Flexibiliteit in je uren? Je werk combineren met kinderen, hobby’s of andere (privé-)
omstandigheden? Vertel ons waar je behoeftes liggen. We denken graag met je mee.
DIT HEB JE
·

Een KNMG-certificering als SEH-arts;
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·
·

Ambitie: je hebt nieuwe ideeën en neemt graag deel aan verschillende commissies;
Een persoonlijke benadering: specialist of assistent, patiënten uit de provincie of uit de stad: je kunt met iedereen
overweg.

Ben je zzp’er? Neem ook dan contact met ons op: er is van alles mogelijk.
Twijfel je, of ben je gewoon nieuwsgierig naar onze collega’s en afdeling? Kom dan eens sfeerproeven bij ons. Neem daarvoor
contact op met Joost Frenken, SEH-arts. Zijn contactgegevens vind je onderaan.
AANTAL UREN
Het aantal uren is in overleg. We zijn al blij als een zzper 1 dienst per week komt draaien. Voor een vaste aanstelling zijn we
opzoek naar iemand die minimaal 24-28u verbonden is aan het ziekenhuis anders mist hij/zij de affiniteit met de vakgroep.
OVER ONS
De meesten van ons werken hier al een tijd. Dat zie je trouwens door het hele ziekenhuis: collega’s blijven graag lang bij ons.
Gelukkig maar. Ons SEH-team varieert van arts-assistenten niet in opleiding en verpleegkundigen, tot huisartsen in opleiding en
assistenten. Inderdaad: én SEH-artsen. 10 om precies te zijn. Wat ons betreft ben jij de 11e.
BEN JE ENTHOUSIAST?
Richt je sollicitatie dan aan Joost Frenken (SEH-arts en ook medisch manager) en we plannen zo snel mogelijk een gesprek in,
wanneer het jou uitkomt. Ook voor inhoudelijke vragen kun je bij Joost terecht via 0492-595863 of jgm.frenken@elkerliek.nl.
Liever WhatsAppen? Stuur dan een bericht naar onze recruiter Ellen Verheijen, via: 06-11449655.
Bellen of mailen met Ellen over deze, of andere vacatures kan natuurlijk ook via: 06-11449655, of elm.verheijen@elkerliek.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature? Nee bedankt!

Contact Informatie
Contactpersoon sollicitatie

Contactpersoon vacature

Naam

Ellen Verheijen

Naam

Joost Frenken

Functie

corporate recruiter

Functie

medisch manager SEH

Telefoon

06-11449655

E-mail

jgm.frenken@elkerliek.nl

E-mail

elm.verheijen@elkerliek.nl
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