Werken in een groot en modern ziekenhuis?
Dat kan in Atrium medisch centrum Parkstad.
Atrium MC is het medisch centrum voor de Parkstad regio in Zuid Limburg waarin de patiënt
verzekerd is van innovatieve zorg op menselijke maat. Atrium MC is een van de grootste algemene
ziekenhuizen van Nederland en is lid van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen.
De ambities worden onder andere zichtbaar in de bouw van een nieuw behandelcentrum en
polikliniekgebouw waarin ruimte is voor de meest geavanceerde techniek.

Afdeling
De maatschap Radiologie bestaat momenteel uit drs. J.L. Schreutelkamp, dr. H.F. Odink, dr. R. Goei, drs.
H.A. Engelshove, drs. W.T. Van de Kreeke, drs. I.H. De Ploeg, drs. R.J.J. Heijboer, dr. R.J.S. Lamers, dr. R.F.A.
Vliegen, drs. S.D. Meens-Koreman, dr. M.E.A.P.M. Adriaensen en drs. M. de Booij.
De radiologen werken in aandachtsgebieden. Alle aandachtsgebieden zijn vertegenwoordigd en worden in
de volle breedte uitgeoefend voor de Oostelijke Mijnstreek. Er is nauwe samenwerking met de afdeling
Nucleaire Geneeskunde. De eerstelijns diagnostiek wordt verricht in een ZBC. De maatschap neemt deel
aan de mamma-screening in de regio BOZ. Aan de afdeling is een A-opleiding verbonden met 9-AIOS.
In verband met pensionering van onze collega mevr. J.L. Schreutelkamp zoeken wij per 1 november 2012
een fulltime

Radioloog

Specifieke functie-eisen
Wij zoeken een enthousiaste radioloog met als aandachtsgebieden interventie-radiologie en mammografie.
De kandidaat heeft aantoonbare ervaring in beide specialisaties en is bij voorkeur gepromoveerd. Naast
patiëntenzorg behoren wetenschappelijk onderzoek en onderwijs aan AIOS tot de voornaamste taken.
Algemene functie-eisen
Van de kandidaat wordt verwacht:
• een actieve deelname aan de opleiding van arts-assistenten en co-assistenten;
• de bereidheid tot participatie in wetenschappelijke activiteiten en deelname aan
managementtaken;
• goede contactuele eigenschappen, zowel in omgang met patiënten, collegae en overige
medewerkers;
• de bereidheid een bijdrage te leveren aan activiteiten van de medische staf.
Informatie
Inlichtingen worden verstrekt door drs. M. de Booij, medisch manager radiologie (telefoonnummer 0455767873) of één van de andere maatschapsleden en door R. Coumans, zorggroepmanager poliklinische
zorg en diagnostiek (telefoonnummer 045-5767779).
Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een curriculum vitae, kunnen uiterlijk 27 juli 2012 gestuurd
worden naar de Raad van Bestuur Atrium Medisch Centrum Parkstad, Postbus 4446, 6401 CX Heerlen
of per mail via rvb@atriummc.nl

