ANESTHESIOLOOG

Ben jij een deskundige anesthesioloog en wil je graag in een OK-complex werken met een
gezonde dynamiek en een prettige werksfeer?
SAMENVATTING

Altijd al willen meebouwen aan een nieuw ziekenhuis? Je eigen ideeën samen met je collega’s tot
een succes willen maken? Dat kan bij het internationaal gerenommeerde ACIBADEM International
Medical Center, welke haar deuren heeft geopend sinds 1 mei 2017 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.

DE FUNCTIE
Ben jij een deskundige anesthesioloog en wil je graag in een OK complex werken met een gezonde
dynamiek en een prettige werksfeer? Wij zoeken een energieke collega, die de anesthesiologie in de
volle breedte zal uitoefenen met het vermogen tot goede zelfreflectie en uitstekende
communicatieve vaardigheden. Jij bent proactief en collegiaal opgesteld tijdens jouw
werkzaamheden in een moderne praktijk met al haar facetten. Management taken behoren tot de
mogelijkheden. Ook kandidaten die hun opleiding binnenkort afronden worden uitgenodigd te
reageren. Het operatiekamer complex in Amsterdam wordt geheel verbouwd. Er wordt onder andere
een verpleegafdeling, recovery en 2 hyper moderne operatiekamers bijgebouwd.
Binnen het operatiekamer complex heb je veel mogelijkheden. Als anesthesioloog lever je continu de
beste zorg aan onze patiënten. Veiligheid en kwaliteit staan daarbij voorop. Jij hebt de opleiding
Anesthesiologie afgerond. Je houdt je staande in een technische en complexe omgeving en bent
uitstekend bestand tegen stressvolle situaties. Ook ben je in staat adequaat in te spelen op
veranderende omstandigheden en je kunt daadkrachtig optreden. Je ontwikkelt je graag: neemt deel
aan congressen, symposia, klinische lessen, bij- en nascholing om actuele ontwikkelingen in relatie
met je eigen beroep te volgen. Bij alle vraagstukken nauw betrokken rondom kwaliteit en veiligheid
van de organisatie. Bijdragen aan de ontwikkeling van de vakgroep
anesthesiologie/pijnanesthesiologie. Het willen begeleiden en opleiden van collega’s. Deelnemen
aan studie of zelf een studie uitwerken is mogelijk binnen de organisatie.

PROFIEL
•
•
•
•

BIG geregistreerd medisch specialist anesthesioloog of pijnanesthesioloog.
BLS, ALS, P-BLS, P-ALS en RGS.
Gezamenlijk aan de visie en ontwikkeling willen werken binnen en buiten onze organisatie,
hiervoor beschik je over goede communicatieve vaardigheden.
Jij bent een teamplayer en je levert een bijdrage binnen een multidisciplinair team.

ARBEIDSVOORWAARDEN
•

Salaris op basis van huidige CAO ziekenhuizen. Op basis van opleiding en ervaring.

SOLLICITEREN?

Stuur jouw motivatiebrief en CV naar solliciteren@acibademimc.com. Voor meer informatie kun je
contact opnemen met mevr. S. Perk, Operational Assistant: 06-15883528. Van alle nieuwe
medewerkers wordt voorafgaand aan de indiensttreding een verklaring omtrent gedrag (VOG)
gevraagd.

