KNO-ARTS

Ben jij een deskundige Keel-Neus- en Oorarts en wil je graag in een nieuw zelfstandig
behandelcentrum 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
Als KNO-arts is het belangrijk dat je goed naar het verhaal van de patiënt luistert en vervolgens de
juiste aanvullende vragen stelt. Zo nodig maak je gebruik van de modernste apparatuur binnen onze
kliniek. Je werkt nauw samen met de andere specialismen in de kliniek. Je bespreekt de diagnose en
het behandelplan altijd in rust en op een ontwapende begripvolle manier met de patiënt zodat hij/zij
begrijpt wat er aan de hand is en moet gebeuren.

PROFIEL
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent BIG geregistreerd en lid van de NVN;
Je hebt geen negatief trackrecord bij de IGZ;
Persoonlijke aandacht voor de patiënt, veilige en kwalitatief uitmuntende zorg staat voorop;
Je bent ondernemend, hebt ambitie en voelt je verantwoordelijk;
Je bent flexibel in zowel attitude en tijd;
Je bent communicatief sterk en probeert je team naar een hoger level te brengen;
Je kunt uitstekend luisteren, samenwerken en informatie overdragen;
Je bent minimaal 1, maar bij voorkeur meerdere dagen per week beschikbaar.

ARBEIDSVOORWAARDEN
•
•
•

Mogelijkheid om te kiezen tussen een dienstverband of vrijgevestigde overeenkomst;
AMS dient als uitgangspositie voor een basissalaris, daarbij volgt een bonus gerelateerde
component, afhankelijk van individuele-, team-, en organisatie KPI’s;
ACIBADEM International Medical Center biedt mogelijkheden voor internationale stages en
geaccrediteerde nascholingen.

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.

