
Het Ziekenhuis Nij Smellinghe Drachten
Ziekenhuis NSD is een gastvrij ziekenhuis, groot
genoeg om een breed pallet aan zorg te kunnen
bieden, klein genoeg om elkaar nog te kunnen
en willen kennen. De ruim 1500 medewerkers,
waarvan 130 stafleden, zijn trots op hun werk en
op het ziekenhuis.  
Wij zijn betrouwbaar, betrokken, flexibel en
samenwerkend.
Het geheel nieuwe OK-complex met hybride
operatiekamer wordt het komende jaar
geopend.
 
De Heelkunde Friesland Groep
De HFG is een modern bedrijf van ruim 40
chirurgen
met een professioneel bestuur en
bureaumedewerkers, en verantwoordelijk voor
de uitvoering van de chirurgische
zorg in de vier grootste ziekenhuizen in de
provincie Friesland. De chirurgen zijn
gedifferentieerd in tenminste 1
aandachtsgebied, en werken op meerdere
locaties. Naast de differentiaties dragen de
chirurgen gezamenlijk de zorg voor de algemene
chirurgie.

De kandidaat:
In het kader van uitbreiding van de
werkzaamheden, is er binnen het team ruimte
voor een traumachirurg. Wij zoeken een
enthousiaste NVT-gecertificeerde traumachirurg.
Het streven is een vast dienstverband met
aanstelling volgens AMS regeling na een
proeftijd. Toetreding tot de Coöperatie
Heelkunde Friesland zou op termijn tot de
mogelijkheden kunnen  behoren.

Wat gaat u doen?
Onze nieuwe collega kan zelfstandig de meest
voorkomende fractuurchirurgie uitvoeren. Zij/hij
zal een actieve rol vervullen in het vormgeven
van de trauma-unit in NSD en het
implementeren van innovaties binnen het
vakgebied. Werkzaamheden zijn 3 dagen in Nij
Smellinge Drachten en één dag in het Medisch
Centrum Leeuwarden (MCL, level II
traumacentrum). Naast de
traumachirurgie zal van de kandidaat een
bijdrage worden gevraagd in de algemene
chirurgie. Diensten zullen voornamelijk worden
gedaan vanuit NSD. 
Daarnaast functioneert de traumachirurg, in
samenwerking met de dienstdoende collega
uit het MCL, als trauma achterwacht voor de
overige 2 zuidelijke Friese ziekenhuizen.

Informatie over de vacature kan u inwinnen bij:
dr. J.S. de Graaf, traumachirurg, 
sectie voorzitter traumachirurgie,
telefonnummer: 06 819 27 866 
email: jdegraaf@heelkundefriesland.nl

AJ Verhoeff, traumachirurg,  
locatie voorzitter Drachten, 
telefoonnummer: 06 535 22 787 
email: averhoeff@heelkundefriesland.nl

SolliciterenInformatie

zoeken een

Traumachirurg

Mail uw motivatie en CV uiterlijk 4 januari 2021 naar
Roelie Oosterhuis: info@heelkundefriesland.nl

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op
Dinsdag 12 januari tussen 16:00 uur en 19:00 uur 
Donderdag 14 januari tussen 16:00 en 19:00
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