
 

 

 

Internist (2 FTE) 
interne geneeskunde 

 

Wij zoeken op korte termijn een internist- acute geneeskunde én een internist- infectioloog. 

 

Werkomgeving 

VUmc is een toonaangevend academisch ziekenhuis met een groot adherentiegebied. Daarnaast leveren wij 

topreferente zorg. Wij bieden een stimulerende werkomgeving en een voltijds aanstelling voor de duur van 1 a 2 

jaar.  

 

Werkzaamheden  

- Profiel Acute Geneeskunde: U zult vooral werkzaam zijn als supervisor binnen de klinische keten van de 

afdeling interne geneeskunde (SEH, acute opname afdeling, verpleegafdeling interne geneeskunde).   

- Profiel Infectieziekten: U zult vooral werkzaam zijn als supervisor in de klinische zorg en als ondersteuner 

binnen de ziekenhuis-brede ondersteuningsteams Farmacotherapie (F-team) en Antibiotic-Stewardship (A-team). 

- Beide aan te stellen internisten participeren in achterwachtdiensten voor de interne geneeskunde. Een belangrijk 

onderdeel van de werkzaamheden betreft onderwijs voor AIOS, SEH artsen, coassistenten, studenten 

geneeskunde en verpleegkundigen. 

 

Uw profiel 

Voor beide functies zoeken wij enthousiaste jonge collega’s met affiniteit voor interne geneeskunde in de volle 

breedte. Ook affiniteit met klinische ouderenzorg strekt tot de aanbeveling. Beide collega’s hebben een 

academisch profiel met belangstelling voor onderzoek en opleiding/onderwijs. 

Profiel Acute Geneeskunde: geregistreerd internist – acute geneeskunde.  

Profiel Infectieziekten: geregistreerd internist-infectioloog. Aantoonbare belangstelling voor klinische 

farmacologie strekt tot de aanbeveling 

 

Onze arbeidsvoorwaarden 

Salarisschaal:  MS (5590 tot 6690 euro bruto bij een fulltime dienstverband) of UMS schaal (7415 tot 10832 

euro bij een fulltime dienstverband ) mogelijk, afhankelijk van opleiding en ervaring.  

Naast een uitstekend basissalaris bieden we onder andere 8,3% eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag.  

Het is voor nieuw aangestelde medewerkers verplicht om bij indiensttreding een VOG (Verklaring Omtrent 

Gedrag) aan te vragen. Je dient hiervoor in het bezit te zijn van een DigiD. 

 

Bijzonderheden 

De aanstellingen zijn per 1 mei 2017. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 8 maart in de 

ochtend. 

 

Interesse? 

Voor inhoudelijke informatie kunt u terecht bij prof. dr. Den Heijer, afdelingshoofd a.i. of prof. dr. Smulders, 

opleider en plv afdelingshoofd, via telefoonnummer: 020 – 444 4307. 

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kunt u terecht bij Faisca Stuiver, via telefoonnummer: 020-

4445635. 

 

Solliciteren 

U kunt tot dinsdag 28 februari 2017 uw sollicitatiegegevens uploaden via www.werkenbijvumc.nl.  

 

 


