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MDL-arts PoliDirect Goor (8-40 uur)
Voor onze kliniek in Goor zijn we op zoek naar een enthousiaste MDL-arts met BVOcertificaat.
We zoeken een MDL-arts voor het doen van een poliprogramma en een
scopieprogramma met grotendeels BVO gerichte scopieën.

Locatie
Hengevelderstraat 36, 7471CH,
Goor, Overijssel, Nederland
Solliciteer

Heb je zin in een nieuwe uitdaging bij een gezellige, kleinschalige kliniek waar
gedreven teams van professionals werken? Dan zoeken we jou!

Wie wij zijn
PoliDirect is een sterk groeiende, onafhankelijke zorginstelling. We bieden
tweedelijns, specialistische zorg in een ontspannen omgeving voor zowel patiënten
als medewerkers. We zijn voortdurend op zoek naar verbeteringen in de zorg. We
zijn daarin flexibel en gaan snel mee met nieuwe ontwikkelingen. Dit zorgt ervoor
dat we elke dag de hoogste kwaliteit, kortste wachttijden en de beste service
kunnen bieden. PoliDirect is een jonge, platte, no nonsens organisatie. We zijn
volop in ontwikkeling en jij kan daaraan bijdragen. We zijn een betrokken
organisatie waar jouw input en enthousiasme worden gewaardeerd en eigen
initiatief wordt gestimuleerd. Je bent bij PoliDirect echt onderdeel van een geheel
om samen de beste zorg te bieden.
Kwaliteit is belangrijk, we zijn daarom flexibel, voortdurend op zoek naar
verbeteringen en hebben goede samenwerkingsrelaties en zorgpaden opgebouwd
met verschillende ziekenhuizen.
Wie ben jij?
Jij bent een MDL-arts met BVO-certificaat. Je hebt passie voor je vak en werkt
graag in teamverband. Samen met jouw collega’s doe je er alles aan om zorg van
een hoge kwaliteit te bieden aan patiënten die bij PoliDirect onderzocht en
behandeld worden.
Wat wij vragen:
Je hebt een flexibele werkhouding;
Je bent stressbestendig en kunt soepel inspelen op onverwachte situaties;
Je bent bij voorkeur bereid op een andere locatie te werken wanneer nodig.
Wat wij bieden:
We bieden een dynamische werkomgeving met fijne collega’s en veel ruimte voor
initiatief. Bij PoliDirect zijn de lijnen kort en wordt ondernemerschap en initiatief
gewaardeerd. Tijdens de endoscopieën word je bijgestaan door een professioneel
team van endoscopieverpleegkundigen. Je kan desgewenst op ZZP basis bij ons
aan de slag of middels dienstverband. Op ZZP basis bieden wij een tarief dat
marktconform is.
Is dit jouw baan?
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Dan ontvangen wij graag jouw cv en motivatiebrief! Je sollicitatie mag je richten aan
Silja Haks, corporate recruiter. Mocht je naar aanleiding van de vacature nog
vragen hebben, dan kun je contact opnemen met Mariëtte van Nes, specialisme
coördinator MDL, via 06-51442191 .
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