
 

 

Binnen topklinisch ziekenhuis Medisch Spectrum Twente bestaat een vacature voor een 

Reumatoloog ( in overleg 06-1,0 fte )  

  

Werkomgeving 
Medisch Spectrum Twente is één van de grootste topklinische ziekenhuizen in Nederland. Samen met 
3.600 collega’s waaronder 225 medisch specialisten, werken we vóór en mét patiënten in een 
gastvrije hoogwaardige en veilige omgeving vanuit onze kernwaarden passie, aandacht en 
daadkracht. Voor bijna alle medische behandelingen kan men bij ons terecht.  
 
De afdeling 
 
We werken in ons multidisciplinair team over de lijnen nauw samen met  ketenpartners in 
huis, de eerste lijn, de regio met meerdere buiten poli’s en de Universiteit Twente.  Onze 
vakgroep heeft een academisch profiel:  in een groot topklinisch ziekenhuis verzorgen we de 
volledige opleiding tot reumatoloog.  Door onze regiofunctie verzorgen we het aanbod van 
zorg voor de patiënt met klachten van het houdings- en bewegingsapparaat: van hoog 
complex klinische  zorg  en laag technische poliklinische zorg.  

Functieomschrijving:  
Als all-round reumatoloog werk je deels in het MST en deels in SXB in Hardenberg. 
Vaardigheid in echografie is een pre.  Je draagt actief bij aan  zorginnovatie, opleiding en 
onderzoek door dit een integraal onderdeel te laten zijn van je werk. We faciliteren 
persoonlijke ontwikkeling en juichen initiatieven bottum-up toe.  

Wij vragen 
Ben je op zoek naar een werkplek waar je mee kan denken over zorginnovatie, geborgd door 
wetenschap en draag je het opleiden van de volgende generatie reumatologen een warm 
hart toe? Wil je je ontwikkelen en bijdragen aan het slagen van onze missie?  

Wij bieden 
Een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling. Een plek in een enthousiaste ambitieuze vakgroep met vele 
mogelijkheden voor ontplooiing. De arbeidsvoorwaarden zijn conform een AMS plus-model.  
Leven, wonen en werken in Twente 
Twente staat bekend als ondernemende hightech regio. Er zijn veel interessante bedrijven en een universiteit gevestigd 
en het leven kenmerkt zich vooral door rust en ruimte. Ook voor partners zijn er diverse arbeidsmogelijkheden in de 
regio. MST@work biedt met haar partnerprogramma diverse mogelijkheden om te helpen bij het vinden van de juiste 
contacten als het gaat om woonruimte, kinderopvang of een baan voor partners. Informeer vrijblijvend via work@mst.nl. 

 
Meer weten 
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met naam Wiepke Drossaers, 
reumatoloog/ medisch manager, via telefoonnummer 053-4872450 of  G Lucassen , voorzitter van de 
selectiecommissie 053-4972000 
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 23 juni  2020 in de namiddag. 
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 
 
Wilt u solliciteren op deze vacature? Kijk dan op www.werkenbijmst.nl/vacatures/ en reageer via de 
sollicitatiebutton. 
  
 
 

 


