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Over de vakgroep
De OE MDL/interne geneeskunde bestaat uit 14 artsen en maakt deel uit van het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) Peelland
waarin de vrijgevestigd specialisten verenigd zijn. De vakgroep MDL bestaat uit 4 jonge enthousiaste MDL-artsen. Elke MDL-arts
oefent het vak in de volle breedte uit met ruimte voor aandachtsgebieden. De vakgroep wordt ondersteund door 2 Physician
Assistants, 2 verpleegkundig endoscopisten, 1 verpleegkundig specialist IBD/Hepatologie en arts-assistenten (ANIOS / AIOS).
Over het ziekenhuis
Het Elkerliek ziekenhuis is een perifeer ziekenhuis in Zuid Oost Brabant. Het is een modern, algemeen ziekenhuis met drie
poliklinische locaties in de regio. In Helmond staat de hoofdvestiging, hier zullen de MDL-werkzaamheden worden verricht. Het
ziekenhuis heeft een SEH, IC en onze endoscopie afdeling is up-to-date met 4 kamers. De missie van het Elkerliek ziekenhuis is:
een regionaal ziekenhuis dat garant staat voor een tweedelijns zorg van goede kwaliteit. Veilig en vriendelijk. Onze ambitie is dat
voor de patiënt, huisarts, andere zorgaanbieders en zorgverzekeraars het Elkerliek ziekenhuis vanzelfsprekend eerste keus is.
Over de functie
De aanstelling is tijdelijk. Werkzaamheden zullen bestaan uit polikliniek, endoscopie, supervisie van de afdeling (roulerend
schema) en participeren in MDL-diensten. Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform AMS
(Arbeidsvoorwaarden Medische Specialisten).
Over uzelf
Wij zoeken een energieke allround MDL-collega. U beschikt over goede sociale vaardigheden die essentieel zijn voor het werken in
teamverband en in de samenwerking met andere disciplines.
Toekomst
De vakgroep MDL is binnen het Elkerliek ziekenhuis een snel groeiend specialisme. Momenteel wordt de mogelijkheid voor verdere
(vaste) uitbreiding van onze vakgroep geëxploreerd.
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Hebben wij uw interesse gewekt? Stuur dan uw CV met passende motivatiebrief naar dhr. Drs. J.M. Ramaker, MDL-arts via email
jm.ramaker@elkerliek.nl
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot dhr. Drs. J.M. Ramaker, MDL-arts, via e-mail jm.ramaker@elkerliek.nl of via
telefoonnummer 0492-59 55 55
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