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.

Arts assistenten m/v
t.b.v. Spoedeisende hulp
Aanstelling voor de duur van één jaar met uitzicht op verlenging
Standplaats en locatie / aantal uren
36 uur per week te Lelystad, op loopafstand van het NS Station.
De afdeling
Op onze SEH zien we ongeveer 17.000 patiënten per jaar. Met een klein percentage
zelfverwijzers is het een zorgintensieve populatie. Alle patiënten die op de SEH komen
worden door de arts van de SEH gezien, daardoor zie je een breed scala aan ziektebeelden.
We bouwen op dit moment hard aan onze vakgroep SEH waarbij we streven naar een 24/7
bezetting met SEH-artsen in samenwerking met een jong, betrokken en professioneel
verpleegkundig team.
Functiebeschrijving
In de functie van arts-assistent zorg je voor de eerste opvang, stabilisatie, diagnostiek en
(acute) behandeling van alle patiënten op de SEH. Dit gebeurt onder supervisie van de SEHarts en/of dienstdoende specialist. De functie van arts-assistent wordt gezien als een goede
voorbereiding op een verdere specialisatie.
Selectiecriteria
Wij zoeken enthousiaste, stressbestendige en professionele basisartsen met BIG-registratie
(of deze binnenkort verkrijgen) die zelfstandig kunnen werken. Je bent een teamspeler en
hebt een positieve, collegiale houding en bent communicatief vaardig.
Voorafgaand aan het werken op onze SEH dient een opleiding (bijv. Startclass) gevolgd te
worden om te voldoen aan de gestelde eisen om op een SEH te werken. De kosten hiervoor
worden vergoed door de MC Groep. Tevens bent je bereid te zijn om de ATLS te volgen.
Ook deze kosten worden vergoed.
Salaris
Conform CAO Ziekenhuizen, FWG 65, maximaal € 5257,- bruto per maand bij fulltime
dienstverband (36 uur per week), afhankelijk van ervaringsjaren.
Inlichtingen
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer Luka Bilbija, SEH-arts, of een
van de andere SEH-artsen via tel. 0320-271911 of via 06-48139938.
Sollicitatie
Via email, inclusief motivatiebrief en CV naar solliciteren@mcgroep.com onder vermelding
van vacaturenummer 12.019.
Sluiting respons
Gezien de grote van de ANIOS-pool en de snelle doorstroom naar ander (opleidings-)
plaatsen zijn er frequent plaatsen beschikbaar. Voor meer inlichtingen zie boven.

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 77
8253 PD Dronten
tel. (0320) 27 10 10

