Vacature

Klinisch Geriater / Internist
ouderengeneeskunde (0.8-1.0)
Wij zoeken

Een zeer gemotiveerde, hardwerkende ‘ambassadeur Geriatrie’, die in staat is
met gedrevenheid het geriatrisch gedachtegoed uit te dragen en die een bijdrage
kan leveren aan de modernisering en uitbreiding van de geriatrische praktijk.
Het grootste deel van de werkzaamheden zal bestaan uit het werken met patiënten.
We zoeken een verbinder en innovator. Daarnaast zijn goede communicatieve
vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, vereist. Participatie in ziekenhuiscommissies wordt als vanzelfsprekend beschouwd. Spreekt het werken in een
algemeen ziekenhuis, met aandacht voor de patiënt, u aan? Dan nodigen we
u van harte uit te solliciteren.

Wij bieden

Een inspirerend en gedreven team Geriatrie in een ziekenhuis met een positieve,
patiëntgerichte sfeer. Er zijn vele mogelijkheden tot persoonlijke en professionele
ontwikkeling. Het betreft een dienstverband met het ziekenhuis voor de duur
van een jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling, conform de AMS.

Voor informatie, bel of mail met:

Theo Feitsma, Klinisch Geriater
(0512) 588 317, t.feitsma@nijsmellinghe.nl
Gerda Woudstra, bedrijfskundig ZVE-manager Regie op Zorg
(0512) 588 114, g.woudstra@nijsmellinghe.nl
www.nijsmellinghe.nl

Uw sollicitatie

U kunt uw sollicitatie tot 11 maart 2019 richten aan:
Ziekenhuis Nij Smellinghe
t.a.v. A.J. (Bert) Kleinlugtenbeld MHA
Voorzitter Raad van Bestuur
Postbus 20200
9200 DA Drachten
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Met aandacht. Dat voelt beter.

Nij Smellinghe:
Ondernemend,
gastvrij en
verantwoordelijk
Nij Smellinghe is een algemeen,
top-perifeer ziekenhuis in Drachten.
Het ziekenhuis is toonaangevend op het
gebied van bedrijfsvoering en kwaliteit
en veiligheid, met persoonlijke aandacht
voor de patiënt. De medische staf en
medewerkers vormen gezamenlijk de
basis hiervoor. Nij Smellinghe werkt
intensief samen met partners binnen
en buiten de regio.
De Klinische Geriatrie in Nij Smellinghe
omvat de polikliniek Geriatrie en de
medebehandeling van opgenomen
kwetsbare ouderen. Daarnaast draagt
de vakgroep inhoudelijk bij aan het
ziekenhuisbrede ouderenbeleid voor
ouderenvriendelijke zorg. Uitbreiding van
het team is nodig in verband met het
opzetten van een spoedpolikliniek
Geriatrie (de OEPS-poli). De spoedpolikliniek moet de kwaliteit van acute
zorg aan kwetsbare ouderen verhogen.
De ontwikkeling van deze polikliniek
gaat in nauwe samenwerking met
de 1e en 3e lijn.

