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Over Laurentius
Het Laurentius Ziekenhuis is een ziekenhuis met een overzichtelijke schaal, een informele cultuur en korte lijnen tussen
medewerkers onderling en tussen patiënt en zorgverlener. We hebben een breed zorgaanbod waarbij alle basiszorg
voorhanden is en door samenwerking met andere zorgpartners kunnen we ook hoog complexe zorg bieden. Betrokkenheid bij
de patiënt en klantgerichtheid zijn belangrijk voor ons. ‘Liefdevolle zorg met passie’ is onze visie en onze kernwaarden
aandacht, optimisme, deskundigheid en respect zijn de basis van ons handelen.
Het Moeder en Kind Centrum
Ons nieuwe Moeder & Kind Centrum is in augustus 2016 in gebruik genomen. Alle zorg voor (aanstaande) moeders en
kinderen is hier bij elkaar op één afdeling gevestigd, dus zowel de verloskundige als kindergeneeskundige zorg. In het MKC
wordt 24/7 zowel geplande als ongeplande zorg geleverd. In onze medische en verpleegkundige zorg staat het gezin
centraal. Onze gezinsgerichte zorg (family centered care) is erop gericht om elk gezin waar nodig te ondersteunen en te
begeleiden met respect voor hun wensen en opvattingen.
De Kindergeneeskunde
De vakgroep Kindergeneeskunde bestaat uit 6 enthousiaste en ervaren allround
kinderartsen die patiënten over de volle breedte van het vakgebied zien. Iedere
kinderarts bedrijft de algemene kindergeneeskunde, waarbij ook ruimte is voor
zijn/haar eigen aandachtsgebied. De kinderartsen hebben veel direct
patiëntencontact en korte lijnen met andere specialismen wat als zeer prettig wordt
ervaren. Zowel op de polikliniek als in de kliniek werken de kinderartsen nauw
samen met gespecialiseerde verpleegkundige, fysiotherapeuten en psychologen in een open, fijne en professionele
werksfeer. De verpleegafdeling bevindt zich in het Moeder & Kind Centrum en telt in totaal 23 bedden waarvan 8 bedden
dagverpleging. In ons geboortecentrum zijn 4 couveuse- en 9 kraam/verlossuites. De polikliniek bevat naast algemene poli’s
ook verschillende multidisciplinaire poli’s gericht op diabetes, hoofdpijn, astma, incontinentie en eetproblematiek.
Het Laurentius Ziekenhuis houdt zich continue bezig met ontwikkelingen in de regio en onderzoekt de mogelijkheden voor
een verregaande samenwerking met VieCuri Medisch Centrum Venlo.
Wie zoeken we?
Wij zoeken per direct een algemeen kinderarts met enthousiasme voor het vakgebied die beschikt over een algemene
opleiding Kindergeneeskunde en zodoende breed inzetbaar is. U bent BIG-geregistreerd en beschikt over recente
werkervaring. Daarnaast bent u flexibel en durft u verantwoordelijkheid te nemen. U beschikt over goede sociale
vaardigheden en kunt goed binnen een team functioneren. U participeert in de bereikbaarheidsdiensten welke evenredig
verdeeld zijn over alle kinderartsen.
Wat bieden we jou?
De salariëring geschiedt conform AMS.
Het betreft een arbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding van een van de huidige kinderartsen, afhankelijk van het
overeengekomen fte-aantal tot maximaal juni 2021.
Informatie en sollicitatie
Informatie over de functie kan worden ingewonnen bij mevrouw Drs. J. Raaijmakers, Kinderarts / Medisch Manager,
telefoonnummer 0475 - 382222 of de heer T. Martens, afdelingsmanager MKC, telefoonnummer 0475 - 382222.
Tot uiterlijk 13-01-2019 kunt u reageren via het sollicitatieformulier.
Klik hier om het sollicitatieformulier te openen.

