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Onze vakgroep kindergeneeskunde bestaat uit 9 kinderartsen. Binnen de vakgroep heerst een prettige, open en collegiale sfeer.
Een van onze collega’s gaat een half jaar met sabbatical, kom jij ons per 1 januari 2023 voor een half jaar versterken?
Kinderarts
0.7 fte
De afdelingen
Wij hebben een Centrum voor Geboorte en Gezin waarin we binnen de visie gezinsgerichte zorg 18 gezins- en couveusesuites
hebben. Op deze afdeling werken 2 verpleegkundig specialisten neonatologie.
Onze afdeling Kind en Jeugd heeft 20 klinische bedden met een drukke dagbehandeling. Er zijn twee kinderlongverpleegkundigen
en twee kinderdiabetesverpleegkundigen, zowel klinisch als poliklinisch werkzaam.
Multidisciplinaire aanpak
In multidisciplinaire aanpak behandelen we kinderen met obstipatie en incontinentieklachten, astma, eczeem, diabetes mellitus,
lichamelijk onverklaarde klachten en Downsyndroom. De kinderen met allergische klachten kunnen terecht bij onze collega
allergologisch expert en een verpleegkundig specialist allergie.
Samen
Er zijn gezamenlijke spreekuren met consulenten kindercardiologie, kinderneurologie en revalidatiegeneeskunde. We worden
ondersteund door twee kinderpsychologen. Er lopen twee tot vier co-assistenten stage en daarnaast zijn er regelmatig semiartsen of HAIO’s.
Onderdeel van het grotere geheel
In totaal werken bijna 2.500 medewerkers in het Elkerliek ziekenhuis. Samen dragen zij bij aan betaalbare zorg dichtbij de
inwoners van de Peelregio. Zorgvernieuwing staat hoog op de agenda. Dit zorgt voor een uitdagende dynamiek, die de zorg voor
onze patiënten stap voor stap maakt.
Werkgeluk
Het ‘mens tot mens’ geldt trouwens niet alleen voor onze patiënten. Er is namelijk óók oog voor wat jij en je collega’s nodig
hebben om gelukkig te zijn in het werk. Op korte en op langere termijn. Als medewerker van het Elkerliek ga je dit zelf ook zeker
ervaren.
Jij bent
Een enthousiaste collega die de algemene kindergeneeskunde in de volle breedte kan en wil uitoefenen en je wilt eens proeven
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aan een dynamische perifere praktijk. Uiteraard ben je geregistreerd kinderarts.

Wil je minder uren werken? Ook dat is zeker mogelijk en bespreekbaar!
Wij bieden
Een baan in een fijn ziekenhuis waar de uitdagingen groot zijn en de lijnen kort, zodat je je eigen verantwoordelijkheid kan
pakken en mee kan besluiten in veranderingen die direct zichtbaar zijn. Een interessante functie in een hechte vakgroep en een
aanstelling volgens de AMS.
Informatie en reactie
Ben je enthousiast en wil je eerst meer informatie, dan kun je contact opnemen met Marianne Faber, kinderarts/medisch manager
of met Jorien Boekhorst, kinderarts, via het secretariaat kindergeneeskunde, telefoon 0492-595801 of via
kinderartsen@elkerliek.nl. Je sollicitatie kun je richten aan Marianne Faber.

Solliciteren kan op de volgende 2 manieren:
·
·

online, via onze site www.werkenbijelkerliek.nl;
whatsapp, stuur Ellen (onze recruiter) een berichtje en zij neemt contact met je op over de vervolgstappen.

Let op: we sluiten de vacature als we de finale kandidaat in beeld hebben.
Meer weten over (andere) mogelijkheden voor jou in het Elkerliek?
Stel gerust je vraag aan Ellen Verheijen onze corporate recruiter, telefonisch of via WhatsApp (06-11449655).

Contact Informatie
Contactpersoon sollicitatie
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