
 
 

 

 
Bij de vakgroep Neurologie Zuyderland Medisch Centrum ontstaat per 1 mei 2017 een vacature 

voor een  

 

Vakgroep coördinator neurologie (24 uur)  
 

De vakgroep neurologie Zuyderland Medisch Centrum met locaties in Heerlen, Sittard, Kerkrade en 

Brunssum, is een grote opleidingsvakgroep met 21 neurologen, 15 arts-assistenten in opleiding (A-

opleiding) en 10 arts-assistenten niet in opleiding. De vakgroep heeft de kwaliteit van de zorg en 

patiëntgerichtheid hoog in het vaandel staan. 

De vakgroep is per 1 januari 2017 gefuseerd. De samenstelling binnen de nieuwe vakgroep en de 

afstemming van zorg tussen de diverse locaties, vragen om verdere professionalisering, alsmede om 

ondersteuning in secretariële, beleidsmatige en bedrijfskundige aspecten. 

De vakgroep coördinator wordt aangestuurd door en rapporteert aan het dagelijks bestuur (DB). 

Ontwikkeling van goede relaties met elk individueel vakgroeplid, alsmede met het management van de 

afdeling neurologie, is een vereiste. 

 

Functieinformatie 

Ondersteuning A-opleiding 

Het accent van de functie ligt op het terrein van de organisatie en de coördinatie van de A- opleiding, 

waarbij nauw wordt samengewerkt met de opleider en plaatsvervangend opleider. De coördinator draagt 

niet alleen zorg voor de planning en organisatie van de opleidingsactiviteiten, maar  draagt actief bij aan het 

verder ontwikkelen van de inhoud en kwaliteit van de opleiding. De coördinator heeft tevens een rol bij het 

personeelsmanagement van de arts-assistenten. Hij of zij is tevens een aanspreekpunt voor externe en 

interne relaties aangaande de opleiding.  

Beleidsmatige ondersteuning vakgroep 

- het ondersteunen van het DB bij alle voorkomende secretariële werkzaamheden 

- het bewaken en uitwerken van kwaliteitszaken en voorstellen doen tot verbetering van ontwikkelings- 

en samenwerkingsniveau van de vakgroep 

- het plannen, voorbereiden en notuleren van de vakgroep- en DB-vergaderingen 

- in samenwerking met het DB het ontwikkelen van (meerjaren-) beleidsplannen  

- contactpersoon voor de vakgroep, het vormen van een eerste in- en extern aanspreekpunt. 

Planning 

- het opstellen van (dienst) roosters t.b.v medisch specialisten, arts-assistenten, semi-artsen en co-



 

 assistenten  

- signaleren van ontwikkelingen en knelpunten in de diverse rooster-planning/ systematiek.  

Er zal met de collega die een vergelijkbare functie heeft gekeken worden hoe de taken onderling verdeeld 

gaan worden en welke functiedifferentiatie er toegepast gaat worden. Intensieve samenwerking en 

afstemming is noodzakelijk. De standplaats van deze functie is vooral in Heerlen. 

 

Profiel 

HBO/academisch werkniveau (bijvoorbeeld een opleiding gezondheidswetenschappen of 

soortgelijke(HBO)opleiding). U heeft uitstekende communicatieve vaardigheden en een 

proactieve,  innovatieve houding. U kunt goed samenwerken met  onder andere medisch 

specialisten en alle medewerkers betrokken bij de vakgroep neurologie. Relevante ervaring in de 

gezondheidszorg is noodzakelijk. 

 

Ons aanbod  

De vacatureruimte bedraagt in eerste instantie 0,66 fte, 24 uur per week. De werktijden en dagen worden 

in onderling overleg bepaald. 

De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan met het Medisch Specialistisch Bedrijf Zuyderland, 

vooralsnog voor de duur van 1 jaar met zicht op een vast dienstverband. De arbeidsvoorwaarden 

zijn conform CAO Ziekenhuizen. Salariëring is afhankelijk van opleiding en ervaring en conform de 

CAO Ziekenhuizen, als ook de overige arbeidsvoorwaarden zoals een eindejaarsuitkering van 

8,33% en opname pensioenfonds PFZW. 

 

Inlichtingen 

Informatie kan worden ingewonnen bij de heer G. Tissingh, voorzitter vakgroep of de heer R. 

Beekman, opleider (045-5766700). 

Schriftelijke sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae, kunnen tot 29 maart 2017 gestuurd 

worden naar het bestuur Medisch Specialistisch Bedrijf Zuyderland, Postbus 5500, 6130 MB 

Sittard of per mail via msb@zuyderland.nl.  

 

 

 

 


