Vacature Dermatoloog

(per 1 maart 2021 - 24-32 uur p.w.)

Amersfoort

Over ons
Ceulen Klinieken is een jong en snelgroeiend Zelfstandig Behandelcentrum (ZBC) met vestigingen in Amersfoort, Breda, Helmond
en Schiedam. Patiënten kunnen bij Ceulen Klinieken terecht voor de diagnostiek en behandeling van dermatologische en
flebologische ziekten en aandoeningen. Daarnaast bieden wij ook cosmetische ingrepen, laserbehandelingen en
huidtherapeutische zorg aan. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website: www.ceulenklinieken.nl
Bij Ceulen Klinieken werken 10 dermatologen, 3 huidtherapeuten, 1 physician assistant en een team van ervaren en enthousiaste
doktersassistentes. De behandelteams worden ondersteund door een afdeling Kwaliteit, Zorgadministratie en Communicatie.
Daarnaast worden de vestigingen zowel telefonisch als administratief ontlast door een centraal gelegen Klant Contact Centrum.

Kernwaarden
De belangrijkste kernwaarde van Ceulen Klinieken is dat we patiënten de klantbeleving geven waar ze enthousiast van worden.
Aandacht voor de mens achter de patiënt, vriendelijke omgangsvormen en laagdrempelige toegankelijkheid zijn daarbij
vanzelfsprekend. Om inhoudelijk de beste dermatologische zorg voor de patiënten te kunnen bieden, is er een locatie
overstijgende samenwerking tussen de dermatologen onder andere in de vorm van vakgroepvergaderingen en PA-besprekingen.
De telefonische bereikbaarheidsdiensten worden onderling verdeeld.

Wij bieden
Voldoende mogelijkheden om, onder begeleiding, je dermatologische vaardigheden (chirurgie, laser, flebologie, cosmetiek)
verder te ontwikkelen.
Een tijdelijke aanstelling voor minimaal een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.
Salaris conform de AMS-tabel.

Wij zoeken
Een allround dermatoloog met dermato-chirurgische ervaring.
Flebologische ervaring of interesse om je in dit vak te bekwamen strekt tot aanbeveling.
Het spreekt je aan dat wij een jonge, groeiende en zelfstandige organisatie zijn.
Sturing geven aan de groep assistentes met wie je dagelijks werkt gaat jou gemakkelijk af.
Een van jouw ambities is dat jij de patiënt wil laten ervaren dat hij, ook in tijden van drukte, centraal staat.

Contact
Spreekt deze vacature je aan en wil je solliciteren? Stuur dan jouw CV en brief naar s.tellings@ceulenklinieken.nl.
Wil je meer informatie? Dan kun je bellen met Roeland Ceulen (06-21 55 37 06).
Ook AIOS, die hun opleiding in het voorjaar van 2021 gaan afronden, worden uitgenodigd te reageren.

www.ceulenklinieken.nl

