
 

 
 
 
Vacature Sportarts M/V – Orbis Sport  
 
 
Bij voorkeur vanaf 1 juni 2022, voor 2 tot 4 dagen. 
 
 
In verband met het accepteren van een functie in het buitenland voor minstens 1 jaar van één van de 
huidige sportartsen, zijn wij op zoek naar een sportarts om deze positie waar te nemen. Bij verdere 
groei behoort uitbreiding van de uren tot de mogelijkheden, evenals toetreden tot de maatschap bij 
gebleken geschiktheid. 
 
Bedrijfsprofiel 
Orbis Sport is een zelfstandige sportmedische maatschap gevestigd in Zuyderland Medisch Centrum, 
locatie Sittard-Geleen. Er wordt samengewerkt met Sportmedisch Adviescentrum Maastricht-
Parkstad binnen de Stichting Sportgeneeskunde Zuid-Limburg (SSZL). Samen voorzien wij de regio 
Zuid-Limburg met complete sportmedische zorg. 
 
Werkzaamheden 
Je houdt spreekuur voor patiënten en verricht zelfstandig sportmedische onderzoeken.  
 
Functieprofiel 

• Je bent geregistreerd als sportarts. 

• Je kunt CPETs zelfstandig uitvoeren. 

• Registratie als duikerarts is wenselijk. 

• Je bent ambitieus, hebt een ondernemende instelling, en bent bereid mee te denken over de 
verdere ontwikkeling van Orbis Sport.  

• Je bezit een grote mate van zelfstandigheid en neemt graag verantwoordelijkheid. 
 
Wij bieden 

• Een intramurale werkomgeving in één van de mooiste ziekenhuizen van Nederland, waar de 
sportgeneeskunde in de volle breedte kan worden uitgeoefend.  

• Een inspanningslab met mogelijkheden voor loopanalyse en ademhalingstraining. 

• Mogelijkheden voor zelfstandige echografie/echogeleide injecties. 

• Ruimte om je verder te verdiepen als sportarts en mee te werken aan de ontwikkeling van 
Orbis Sport. 

• Zuid-Limburg en de Euregio bieden een unieke combinatie van werk en vrije tijd. 
 
Aanstelling 
Je werkt als zelfstandig ondernemer en declareert je werkzaamheden aan Orbis Sport. Tijdens de 
sollicitatieprocedure zal een passend voorstel gedaan worden. De invulling van dagen zal in overleg 
bepaald worden. Startdatum bij voorkeur per 1 juni 2022. 
 
Solliciteren of meer informatie 
Heb je interesse in deze functie? Stuur dan voor 25 april 2022 je sollicitatiebrief naar Orbis Sport 
t.a.v. Paul Grandjean Perrenod Comtesse via E-mail: p.grandjean@orbissport.nl, of neem contact op 
voor meer informatie. 
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