BIJBAAN VOOR MEDISCH STUDENTEN
Ben jij op zoek naar een bijbaan in de zorg en wil je graag ervaring opdoen bij een
internationaal medisch centrum? Dat kan bij het internationaal gerenommeerde ACIBADEM
International Medical Center, die op 1 mei 2017 haar deuren heeft geopend bij Amsterdam
Sloterdijk! Nationale en internationale patiënten wachten op jou in een modern
diagnostisch en operatief centrum. Wij bieden onderscheidend werk binnen een uniek
zorgconcept, meer patiëntcontact en vooral veel werkplezier.
WIE ZOEKEN WIJ?
Op dit moment zijn wij voor allerhande ondersteunende werkzaamheden per direct op zoek
naar medisch studenten met een geldig BLS-certificaat, die parttime bij ons aan de slag
willen. Afhankelijk van jouw ervaring en interesses kunnen wij gezamenlijk kijken waar je in
de organisatie het beste past en aan de slag kunt.
WIE ZIJN WIJ?
ACIBADEM International Medical Center is een vestiging van de ACIBADEM Healthcare
Group en is actief in vijf landen met 22 ziekenhuizen en 19 medische centra. Hiermee
brengt het concern 25 jaar ervaring, de nieuwste technologie en een uitgebreid
internationaal netwerk naar Nederland.
Het zelfstandig behandelcentrum introduceert ZBC Plus: een voor Nederland uniek
zorgconcept waar multidisciplinaire diagnostiek, poliklinische maatzorg en kleine
chirurgische ingrepen worden gecombineerd voor 12 specialismen: Algemene Chirurgie,
Anesthesie en Pijnpoli. Cardiologie, Fysiotherapie, Interne Geneeskunde, Keel-, Neus- en
Oorheelkunde, Neurologie, Orthopedie, Plastische Chirurgie, Radiologie, Tandheelkunde,
Urologie. In 2017 wordt dit nog uitgebreid naar 16 specialismen met Dermatologie,
Gynaecologie, Kindergeneeskunde en Maag- Darm- en Leverziekten.
In een moderne en toch huiselijke omgeving zijn op 5000m2 maar liefst 24 polikamers, twee
high-end voorziende operatiekamers, vier bedden en uitslaapkamers, een volwaardige
beeldvorming met MRI, CT, Röntgen, geavanceerde echografie, een lab voor bloedafname,
faciliteiten voor gehooronderzoeken (audiometrie) en hartfunctie- en inspanningstesten en
een tandheelkundige- en fysiotherapiepraktijk te vinden. Omdat er geen wachttijden gelden,
kunnen patiënten gemiddeld binnen 48 uur op consult komen. De medisch specialisten
werken nauw samen om in korte tijd een diagnose en behandelplan op te stellen, zo kan er
meer tijd en aandacht worden geïnvesteerd in de patiënt.
VRAGEN OF SOLLICITEREN?
Heb je vragen of wil je direct solliciteren? Stuur dan jouw vraag of CV, motivatiebrief en
kopie BLS-certificaat naar: info@acibademimc.com met in het onderwerp: Bijbaan
ACIBADEM. Wil je meer weten over wie wij zijn en wat wij doen? Bezoek dan onze website
www.acibademimc.com

