Vacat ure
MC Groep met locaties in Lelystad en Emmeloord en poliklinieken in Dronten en Urk, is
een klantgerichte organisatie die de belangen van haar patiënten voorop zet. Met de
ervaren professionals van MC Groep is de patiënt verzekerd van snelle diagnostiek en
een goede behandeling. Wat we doen, doen we goed en snel.

Kinderarts
Voor bepaalde tijd met uitzicht op vaste aanstelling
Aantal uren en standplaats
0,7 fte te Lelystad, op loopafstand van NS station.
De vakgroep
De zes kinderartsen van de vakgroep Kindergeneeskunde vormen met elkaar een hecht
collegiaal team. Deskundigheid, teamgeest, creativiteit en goede samenwerking zijn
begrippen die ons karakteriseren. Er zijn korte communicatielijnen binnen het ziekenhuis
en goede externe contacten met huisartsen, de Jeugdgezondheidszorg en de
academische centra in de regio. De vakgroep participeert in de opleiding voor huisartsen.
De klinische zorg is geconcentreerd in Lelystad, waarbij de afdelingswerkzaamheden
worden ondersteund door een verpleegkundig specialist. De poliklinische zorg wordt
verleend op vier locaties: Lelystad, Emmeloord, Dronten en op Urk. Naast spreekuren
voor algemene Kindergeneeskunde zijn er specialistische poli’s zoals een
diabetesspreekuur, follow-up van prematuren (i.s.m. JGZ), kindercardiologie en een
incontinentiepoli. De werkzaamheden worden ondersteund door een kinderpsycholoog.
Ook zijn er nauwe contacten met de kinderfysiotherapie en kinderrevalidatie.
Wij zoeken
Ter uitbreiding van de formatie zoeken wij een algemeen kinderarts met een
ondernemende instelling. Met oog op het speerpunt moeder-kindzorg en het
voorgenomen plan om te participeren in het regionale netwerk kinderneurologie
(AMC/VUMC), zoeken wij een 7e kinderarts met aandachtsgebied of affiniteit met
neonatologie en/of neurologie. Ervaring is geen eerste vereiste. Arts assistenten, die
onlangs hun opleiding hebben afgerond, zijn ook van harte uitgenodigd om te
solliciteren!
Wij bieden:
- Salaris conform AMS;
- Een enthousiast team met een stimulerende werkomgeving;
- Korte lijnen en een informele cultuur;
- Kosteloze parkeergelegenheid;
- Mooie (groene) woonomgeving. Lelystad is de stad van groen, ruimte en water!
Benieuwd? Neem een kijkje op www.woneninlelystad.nl
Inlichtingen
Ben jij geënthousiasmeerd en wil je meer weten? Neem dan contact op met mevrouw
A. (Annelies) Walrave via tel. 0320-271701.
Wil je meer over ons weten of zien? Bekijk dan onze website en social media pagina’s
(Facebook, LinkedIn, Twitter) voor foto’s, video’s, posts en meer!
Sollicitatie
Via e-mail, inclusief motivatiebrief en CV, naar solliciteren@mcgroep.com onder
vermelding van vacaturenummer 18L030.
Sluiting respons
1 oktober 2018

MC Zuiderzee
Postbus 5000
8200 GA Lelystad
tel. (0320) 27 19 11

MC Emmeloord
Postbus 5000
8300 GA Emmeloord
tel. (0527) 63 76 37

MC Dronten
Het Zwarte Water 70-83
8253 PD Dronten
tel. (0320) 27 10 10

