
De functie
De ziekenhuisarts wordt gesuperviseerd door een orthopedisch chirurg en draagt de 
verantwoordelijkheid voor de klinische patiënten in Boxmeer en functioneert als zaalarts.  
U ondersteunt de orthopedisch chirurgen in de polikliniek en de operatiekamers. U werkt 
samen in een team met de supervisor en een ANIOS en werkt zowel voor de kinderafdeling als 
de volwassenenafdeling.

Onze wensen
U bent een basisarts met enige ervaring in het ziekenhuis of een huisartsenpraktijk.
U bent enthousiast, resultaatgericht, toont initiatief en communiceert open en effectief. 
Zelfstandig werken is vanzelfsprekend, maar u kunt ook goed samenwerken met collega’s 
uit andere disciplines. U bent bereid om zowel op locatie Boxmeer als locatie Nijmegen te 
werken.

Wij bieden
Wij bieden een interessante functie in één van de topcentra in Nederland. Wij werken in 
een klimaat dat gekenmerkt wordt door collegialiteit, wederzijds respect en een fijne sfeer. 
U verricht geen onregelmatige diensten. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-
Ziekenhuizen, het salaris wordt op basis van relevante ervaring ingepast in FWG-schaal 65 
(minimaal € 3363 en maximaal € 5065 bruto per maand (bij 36 uur per week). U werkt van 
maandag t/m vrijdag 40 uur per week, 32 uur per week is bespreekbaar. 

Informatie en sollicitatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met A.M. ten Ham, orthopedisch chirurg  
(tel. 024 365 97 60). 

Uw schriftelijke sollicitatie met cv kunt u vóór 1 juli 2017 mailen naar  
werken@maartenskliniek.nl, gericht aan de Sint Maartenskliniek, Personeel & Organisatie, 
t.a.v. Saskia Waarsenburg, P&O-adviseur, onder vermelding van vacaturenummer 41/2017.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

De Sint Maartenskliniek 
zoekt bevlogen mensen 
die zich met hart en ziel 
inzetten voor excellente 
zorg voor onze patiënten. 

In een toonaangevende 
omgeving met inspirerende 
collega’s kun je patiënten 
hier écht vooruit helpen. 

Met wetenschappelijk 
onderzoek wordt continu 
gewerkt aan verbetering 
en vernieuwing van 
behandelingen. Door 
gerichte opleidingen blijft  
je kennis actueel. 

Als enige ziekenhuis  
in Nederland is de  
Sint Maartenskliniek 
volledig gespecialiseerd in 
houding en beweging.

De Sint Maartenskliniek is de kliniek op het gebied van houding en beweging.  
De verschillende bedrijfsonderdelen werken nauw met elkaar samen aan de diagnose 
en behandeling van onze patiënten. Onze kernwaarden zijn: mensgericht, excellent, 
innovatief en ondernemend.

De afdeling orthopedie van de Sint Maartenskliniek geniet nationaal en internationaal 
veel aanzien op het gebied van de chirurgische behandeling van complexe aandoeningen 
van het steun- en bewegingsapparaat. Daarnaast heeft de afdeling orthopedie een 
regionale functie voor behandeling van patiënten met minder complexe aandoeningen. 
In de Sint Maartenskliniek zijn alle orthopedische subspecialisaties aanwezig.  
De medische staf orthopedie bestaat uit 25 orthopedisch chirurgen, 4 fellows, 3 chefs de 
clinique en ruim 15 arts-assistenten. De diagnostische en therapeutische voorzieningen 
zijn uitstekend.
 
Sinds 2008 maakt de kliniek deel uit van de “International Society of Orthopaedic 
Centers (ISOC)”, een wereldwijd netwerk van in de orthopedie gespecialiseerde centra/
klinieken. De Sint Maartenskliniek is in alle opzichten sterk in beweging en is in 2015 
verkozen tot de meest patiëntvriendelijke kliniek van Nederland.

Verbetercycli en research zijn een integraal onderdeel van onze zorgactiviteiten. 

Ziekenhuisarts
m/v (4-5 dagen per week)

Sint Maartenskliniek daagt je uit 
om in beweging te komen.

In verband met uitbreiding van de orthopedische behandelingen in Boxmeer zoeken wij  
per 1 juni a.s. een


