
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VieCuri is een opleidingsziekenhuis met locaties in Venlo, Venray en Panningen. Werken bij VieCuri be-
tekent werken in een ziekenhuis met ruimte voor professionals. VieCuri maakt deel uit van een samen-
werkingsverband van achtentwintig grote opleidingsziekenhuizen die hooggespecialiseerde medische 
zorg verlenen: de vereniging van Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ). Als 
opleidingsziekenhuis investeren wij in onze mensen. Zodat we niet alleen de beste zorg kunnen bieden 
aan onze patiënten, maar ook de beste professionals in huis hebben die de ruimte krijgen om zich te 
ontwikkelen en hun persoonlijke ambities waar te maken. 
 
 
Op 1 januari 2015 is het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) VieCuri gestart. Binnen het MSB zijn ruim 
170 medisch specialisten in vrije vestiging en dienstverband actief. Het MSB levert samen met VieCuri 
hoogwaardige medisch specialistische patiëntenzorg. Het MSB is een jonge organisatie en hecht veel 
waarde aan innovatie, kwaliteit en samenwerking binnen de regio op specifieke terreinen.  
De vrijgevestigd medisch specialisten van het MSB VieCuri vormen een zelfstandige maatschap en wer-
ken collectief op gelijkwaardig niveau en in nauwe samenwerking met de VieCuri-organisatie.  
 
Voor de afdeling sportgeneeskunde zoeken we per 1 november 2017 een nieuwe collega in de functie: 
 
 

Sportarts 
(op basis van een nulurencontract) 

 
 
Afdeling  
Sportgeneeskunde VieCuri 
 
Vacaturenummer: 
2017.09.129 
 
 
Afdelingsprofiel: 
Binnen de afdeling sportgeneeskunde van VieCuri is de sportgeneeskunde in de volle breedte ontwik-
keld. Naast sporters met blessures en andere sport gerelateerde klachten worden ook patiënten met 
chronische aandoeningen gezien voor belastbaarheidsonderzoek middels spiro-ergometrie. De afdeling 
sportgeneeskunde participeert bij de oncologische revalidatie. Preventieve onderzoeken en sportadvie-
zen op maat worden in verschillende vormen van het Sport Medisch Onderzoek aangeboden aan de 
individuele sporter of patiënt.  
Daarnaast verzorgt de afdeling sportgeneeskunde regelmatig periodieke medische onderzoeken  voor 
samenwerkingspartner WERK-Vitaal.  
 
VieCuri Medisch Centrum is een opleidingsziekenhuis voor de aios sportgeneeskunde. VieCuri is tevens 
lid van de Federatie van Sportmedische Instellingen en is heeft een certificering van de Stichting Certifi-
cering Actoren in de Sportgezondheidszorg.  
 
Functie-inhoud 
In uw functie als sportarts zullen de werkzaamheden vooral bestaan uit het uitvoeren van (verplichte) 
(sport) medische onderzoeken voor sporters en bij bedrijven. Daarnaast wordt in voorkomende gevallen 
een beroep gedaan op het superviseren van de sportartsen  in opleiding tijdens spreekuren bij afwezig-
heid van (plaatsvervangend) opleider.  



 
Functie-eisen: 
Wij zoeken voor de afdeling een enthousiaste collega die affiniteit heeft met het begeleiden en supervise-
ren van sportartsen in opleiding en in piekmomenten bereid is bij te springen op de Afdeling. We nodigen 
naast afgestuurde sportartsen ook sportartsen in opleiding uit om te solliciteren. Voor sportartsen in op-
leiding geldt wel dat ze bijna klaar dienen te zijn met de specialisatie sportgeneeskunde.  We zoeken 
kandidaten die daarnaast aan de volgende functie-eisen voldoen: 
 

- Als afgestudeerd sportarts bent u in het bezit van een artsendiploma met de benodigde RGS-
registratie  

- u  vindt het leuk om sportartsen in opleiding te begeleiden en superviseren in hun werk; 
- u bent communicatief vaardig en stelt de klantvraag hierin centraal; 
- u hebt ervaring in het uitvoeren van verschillende vormen van sport medisch onderzoek; 
- u hebt affiniteit met bedrijfsgezondheidszorg en het uitvoeren van bedrijfskeuringen. 

 
Arbeidsvoorwaarden  
Het arbeidscontract wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de 
uitvoeringsregeling AMS specialisten.  
Daarnaast biedt VieCuri onder de naam FlexieCuri nog een uitgebreid pakket flexibele arbeidsvoorwaar-
den. Andere secundaire arbeidsvoorwaarden van VieCuri zijn onder meer sportarrangementen en verze-
keringen.  
 
Bijzonderheden 
Voor deze functie is een verklaring omtrent gedrag vereist.  
 
Locatie  
Venlo, Venray en buitenlocaties  
 
Informatie 
Met vragen kun je terecht bij Alex Sanders RvE manager paramedische diensten en sportgeneeskunde. 
Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van het vacaturenummer kunnen tot  uiterlijk 12 oktober  a.s. 
worden gericht aan mevrouw M. van Heugten, Senior PO&O-adviseur. 
 
Stuur je sollicitatie bij voorkeur digitaal naar werken@viecuri.nl 
 
of   
 
VieCuri Medisch Centrum 
t.a.v. Personeels ServicePunt  
Postbus 1926 
5900 BX VENLO 
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