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Het Jonkerbosch Medisch Specialistisch Bedrijf Nijmegen (JMSBN) is een maatschap van 
ruim tachtig medisch specialisten, verenigd in elf organisatorische eenheden. Het 
JMSBN levert samen met CWZ kwalitatief hoogstaande medisch specialistische zorg 
waarbij de zorgvraag van de patiënt leidend is. Als jonge en ondernemende organisatie 
heeft het JMSBN veel aandacht voor ontwikkelingen en vernieuwingen in de zorgmarkt. 
De medisch specialisten werken samen aan optimalisatie van de patiëntenzorg binnen 
een financieel gezond bedrijf.  

 

Wij zoeken een ziekenhuisarts (1.0 fte) 
voor de organisatorische eenheid Interne Geneeskunde 

 
Dit zijn wij 
Interne Geneeskunde telt vijftien internisten met de aandachtsgebieden diabetologie, 
vasculaire geneeskunde, hematologie, oncologie, infectieziekten, intensive care-
geneeskunde, endocrinologie en nefrologie.  
De maatschap heeft erkenning om vier jaar van de opleiding tot internist te verzorgen. Wij 
doen dit in samenwerking met Radboudumc. Kijk voor meer informatie op 
https://www.cwz.nl/patient/specialismen/interne-geneeskunde.  
 
Het werk 
Wij zoeken een ziekenhuisarts. De werkzaamheden bestaan uit klinische taken binnen de 
algemene interne geneeskunde afdelingen en bij voldoende competentie ook diensten. Er 
is een volledige voorwacht met arts-assistenten. Momenteel zijn er 22 aios en 6 anios 
werkzaam. Je bent bereid actief deel te nemen aan opleidingstaken. 
 
Dit breng je mee 

 Je hebt een afgeronde profielopleiding tot Ziekenhuisarts KNMG en bent in het bezit 

van een actuele BIG-registratie.    

 Je bent een teamplayer die van aanpakken houdt.  

 Je hebt relevante en aantoonbare kennis en ervaring binnen de algemene interne 

geneeskunde en bij voorkeur ook in de acute geneeskunde.  

 Je werkt samen met andere medici, in het bijzonder de internisten en onderhoudt 

intensieve contacten met huisartsen. 

 Je werkt, waar nodig, mede samen met verpleegkundig specialisten en physician 

assistants. 

 Je draagt in beleidsmatige zin bij aan veiligheid, kwaliteit en verantwoordingsplicht 

rondom klinische zorgprocessen. 

 Je participeert in onderwijs aan co-assistenten, verpleegkundigen, en AIOS. 
 
 

https://www.cwz.nl/patient/specialismen/interne-geneeskunde
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Wij bieden jou 
Indiensttreding vindt plaats conform CAO-ziekenhuiswezen (FWG 75) . Het betreft een 
dienstverband van in eerste instantie een jaar, waarbij daarna wordt gekeken of er wordt 
overgegaan naar vast dienstverband. Bij voorkeur 1,0 fte = 36 uur. Evt parttime factor is 
bespreekbaar. 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met dr. ASM Dofferhoff, internist/opleider 
Organisatorische Eenheid Interne Geneeskunde via telefoonnummer 024-3657657 of via 
a.dofferhoff@cwz.nl 

Interesse? 
Jouw sollicitatiebrief met cv ontvangen wij graag digitaal via a.dofferhoff@cwz.nl 
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