
 
 
 

 
Nijmegen, maart 2020 

 

 
 
 
Wil jij ervaren hoe is het is om te werken bij het grootste reumacentrum van Nederland? Waar je 
aan de slag gaat in een organisatie die voorop loopt in de doelmatige inzet van dure 
geneesmiddelen? Waar je werkt in een innovatieve organisatie die streeft naar de kwalitatief beste 
patiëntenzorg en waar klinische praktijk en wetenschappelijk onderzoek hand in hand gaan? 
Solliciteer dan naar de functie van 
 

REUMATOLOOG  
0,89-1,0 fte; standplaats locatie Geldrop; tevens inzet in Nijmegen 
 
Het hoofdaccent van je werkzaamheden ligt bij de poliklinische patiëntenzorg. Deze verricht je 
veelal op onze locatie in Geldrop, maar ook op onze hoofdvestiging in Nijmegen. In Geldrop ben jij 
de vaste reumatoloog en werk je afwisselend samen met collega-reumatologen van de locatie 
Nijmegen. Naast je patiëntenzorg ben je de kartrekker en verbinder. Je begeleidt en versterkt de 
groei van deze belangrijke satellietvestiging, bent ingebed in de lokale situatie én stemt deze af op 
de cultuur, dienstverlening en werkwijzen van de Sint Maartenskliniek. 
 
Wat wij vragen 
Je bent een allround reumatoloog die initiatief toont en wetenschappelijke belangstelling heeft. Als 
kartrekker voor Geldrop ben je innovatief; werk je zelfstandig en als teamplayer en weet je 
anderen te enthousiasmeren. Je communiceert goed op alle niveaus en voelt je thuis in een cultuur 
waarin elkaar aanspreken op gedrag als vanzelfsprekend wordt beschouwd om verbeteringen te 
bewerkstelligen. Je bent flexibel en mobiel en hebt er geen probleem mee om op verschillende 
werkplekken en onder verschillende omstandigheden jouw draai te vinden. 
 
Wat wij bieden 
Een inspirerend werkklimaat in een groot team van reumatologen en PA’s. Wij hebben kwaliteit, 
doelmatigheid en continue verbetering hoog in het vaandel staan en passen dit toe op alle locaties.  
Een dienstverband van 40-45 uur per week voor de duur van één jaar met uitzicht op een vast 
dienstverband. Arbeidsvoorwaarden zijn conform AMS-regeling, aangevuld met lokale regelingen 
zoals de mogelijkheid tot prestatietoeslag na 5 jaar dienstverband. 
 
Meer weten? 
Neem dan contact op met Karen Bevers, medisch manager Reumatologie, via email 
k.bevers@maartenskliniek.nl of op telefoonnummer (024) 365  92 75. 
 
Direct solliciteren 
Mail dan je cv en motivatie uiterlijk 29 maart 2020 naar werken@maartenskliniek.nl onder 
vermelding van vacaturenummer 27/2020 en gericht aan Karen Bevers, medisch manager 
Reumatologie. 



  
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 7 en dinsdag 14 april. Een assessment en 
meeloopdag kunnen deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.  
 
 
Screening van CV, diploma's, identiteitsbewijs, actuele verklaring omtrent gedrag (VOG) en indien 
van toepassing BIG-registratie, maakt deel uit van de selectieprocedure. Dit om de veiligheid van 
onze patiënten en medewerkers te waarborgen. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 


