Binnen ons ziekenhuis werken vele disciplines samen onder het motto "Steeds beter".
Een ieder levert vanuit zijn deskundigheid en competenties een bijdrage aan het realiseren
van de ambities van Meander. Goede patiëntenzorg, gastvrijheid en zorgvernieuwing staan
bij ons hoog in het vaandel.
De trombosedienst Amersfoort maakt onderdeel uit van het Meander Medisch Centrum en
is ingebed in de organisatie van het laboratoriumcentrum. We verzorgen de bloedafname,
en doseringen van 6500 patiënten, meer dan 90000 INR’s en doseringen per jaar. Verder zijn
er ca. 1400 patiënten, die zichzelf meten en doseren en die begeleid worden vanuit onze
dienst.
Ons primaire doel is het bieden van professionele patiëntenzorg. Hierbij staan de Meander
klantwaarden centraal: betrouwbaar, deskundig en ambitie.
We verwachten van alle medewerkers dat zij, vanuit hun functie en kwaliteiten, hieraan een
actieve bijdrage leveren.
Wij zijn opzoek naar een:

Doseerarts

24 uur per week
Functieomschrijving
Als doseerarts verzorg je samen met de doseeradviseurs de dagelijkse doseringen van onze
trombosepatiënten. Ook ben je betrokken bij de doseringen van de patiënten die zelf meten
en doseren. Verder neem je deel aan een maandelijks overleg met doseeradviseurs, de
coördinator trombosedienst en de medisch leider.
Functie eisen
 Je hebt een afgeronde opleiding tot basisarts en je bent BIG geregistreerd.
 Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden.
 Je werkt accuraat en hebt kennis van en ervaring met geautomatiseerde
dataverwerking.
 Je werkdagen zijn bij voorkeur ma, di, don, en vrijdag; dagen van 4 x 6 uur.
Arbeidsvoorwaarden
 Contract voor 24 uur per week.
 Een salaris van € 3.421,- tot maximaal € 5.154,- bruto per maand (FWG 65) bij een
36-urige werkweek, afhankelijk van je ervaring.
 Een boeiende werkomgeving en een prettige werksfeer.
 Goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de auto.
Contact informatie
Enthousiast geworden? Solliciteer dan direct via de sollicitatie button! Je kunt tot 31 mei
reageren op deze vacature.
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Martha Peters
Voskuilen manager van het lab en radiologie via telefoonnummer 033 - 850 5050.
Voor algemene informatie over Meander Medisch Centrum verwijzen wij je naar onze
website www.meandermc.nl.

