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PoliDirect
https://polidirect.nl/vacature/dermatoloog-amsterdam-3/

Dermatoloog PoliDirect Amsterdam Noord en/of
West (8-24 uur per week, op ZZP-basis)
PoliDirect Amsterdam zoekt per 1 september een ervaren en enthousiaste
dermatoloog die beschikbaar is voor minimaal 1 dag per week. Werkdagen zijn in
overleg.

Organisatie
Polidirect Amsterdam

Aangeboden sinds
15 augustus 2021
Solliciteer hier

Wie zijn wij?
PoliDirect is een sterk groeiende, onafhankelijke zorginstelling. We bieden
tweedelijns, specialistische zorg in een ontspannen omgeving voor zowel patiënten
als medewerkers. Kwaliteit van zorg en klantvriendelijkheid staan bij ons hoog in
het vaandel. PoliDirect is voortdurend op zoek naar verbeteringen in de zorg. We
zijn daarin flexibel en gaan snel mee met nieuwe ontwikkelingen.
Wie ben jij?
Je bent een ervaren dermatoloog met een brede interesse en zoekt (naast je werk
in een ziekenhuis) een nieuwe uitdaging bij een kleinschaliger initiatief. Je bent
zelfsturend, initiatiefrijk en je hebt een passie voor je vak. Je zoekt graag
samenwerking met collega’s van verwante vakgebieden en je gelooft in teamwork,
niet in hiërarchie. Samen met jouw collega’s doe je er alles aan om een hoge
kwaliteit van zorg te bieden aan patiënten die bij PoliDirect onderzocht en
behandeld worden.
Wat wij vragen:
Jouw interesse en ervaring is breed:
Je hebt een flexibele werkhouding;
Je bent stressbestendig en kunt soepel inspelen op onverwachte situaties;
Je hebt een patiëntvriendelijke houding en empathisch vermogen;
Goede beheersing van de Engelse taal is een pré;
Je bent bereid om op ZZP-basis bij PoliDirect te werken.
Wat wij bieden:
Een dynamische werkomgeving met fijne collega’s en veel ruimte voor initiatief. Bij
eventuele ingrepen word je ondersteund door een gediplomeerd doktersassistente.
Dit alles op basis van een ZZP-contract. Het tarief is marktconform.
Is dit jouw baan?
Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen met
Circe Simons 06 5576 0710 of Jolijn Hermsen 06 4387 8424
(specialismecoördinatoren dermatologie). Je sollicitatie mag je richten aan onze
afdeling HR, hr@polidirect.nl.
Wanneer je bij ons solliciteert, gaan wij er van uit dat je instemt met ons
privacystatement voor sollicitanten.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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