Het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) Cureo is een jong bedrijf en stelt zich
verantwoordelijk voor de beste zorg op de juiste locatie van alle patiënten van
zuidwest Friesland, Noordoost polder, Urk en de Waddeneilanden. Wij hebben
een samenwerkingsovereenkomst met het Antonius Ziekenhuis te Sneek met locaties
in Sneek en Emmeloord.

MSB Cureo zoekt vanaf het 4e kwartaal van 2016 voor de Organisatorische Eenheid (OE) Cardiologie een

Cardioloog m/v
Het betreft een dienstverband (1 fte), dat bij het pensioneren van collega Cernohorsky medio 2017 zal worden
omgezet in toetreding tot de Organisatorische Eenheid Cardiologie.
De OE Cardiologie heeft al sinds jaar en dag een zeer duidelijke visie op de cardiologische zorg in de regio
Friesland en de Noordoostpolder: de patiënt daadwerkelijk centraal stellen. Dit uit zich in een uniek one-stopshop model, ultrakorte toegangstijden tot de polikliniek en goede samenwerking met de huisartsen. We hebben
evidente speerpunten op het gebied van genetica, congenitale cardiologie, ICD zorg, moderne beeldvorming
(level 3 MRI-zorg en cardiale CT) en research.
Om ons te blijven ontwikkelen hebben wij een aantoonbaar doortastende en innovatieve partner met flexibele
instelling nodig. Humor mag natuurlijk niet ontbreken.
We zoeken een allround collega die bereid is samen met ons team de uitdagingen van het snel veranderende
zorglandschap aan te pakken. Door uw flexibele instelling bent u in staat de nog steeds groeiende zorgvraag van
onze patiëntengroep te waarborgen. We vinden het essentieel dat u niet alleen in het team past, maar wat
karakter betreft een aanvulling bent die de OE versterkt. Als groep zullen we samen bepalen
welk aandachtsgebied nodig is voor onze patiënten en horen welke richting u ambieert.
Wij bieden u een plek in een ambitieus team van 6 cardiologen.
Informatie en sollicitatie:
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. M. Joosten, cardioloog, m.joosten@antoniussneek.nl, 0515-488430 of mw. A.M. Cramer, beleidsfunctionaris/ HRM MSB Cureo, 0515-461208. Informatie
over de OE is te vinden op www.cardiologiesneek.nl, over MSB Cureo op www.msbcureo.nl.
Uw schriftelijke reactie kunt u, vergezeld van een curriculum vitae, uiterlijk tot 14 juni 2016 richten aan:
MSB Cureo Sneek
T.a.v. Mw. A.M. Cramer
Bolswarderbaan 1
8607 ZK Sneek
Of via emailadres: bestuurmsb@antonius-sneek.nl
Uw sollicitatie zal worden begeleid door een Wervings- en Selectiecommissie.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

