Anios Urologie OLVG
Samenvatting
Wil jij als ANIOS op de afdeling Urologie werken? Wij zoeken een enthousiaste collega die per 1
januari 2023 ons team wil komen versterken!
Werkomgeving
Bij OLVG staan goede patiëntenzorg, servicegerichtheid en gastvrijheid centraal.
Hiervoor verbinden wij vakkundigheid met een plezierige samenwerking binnen ons team van
medische specialisten, specialistisch verpleegkundigen Urologie, baliemedewerkers en
ondersteuning. Wij werken aan continue verbetering van onze processen, verdere
professionalisering en samenwerking. Dit doen wij met behulp van opleiding, scholing, training en in
multidisciplinaire werkgroepen. Wij zijn vooruitstrevend en innovatief.
Over de functie
Als ANIOS op de afdeling Urologie van een opleiding ziekenhuis zoals OLVG heb je de kans in de
keuken te kijken van een grote (gefuseerde), perifere Urologie afdeling. OLVG heeft de oudste
Urologie opleiding van Nederland, daarnaast is het ook een mooie manier om je eventueel voor te
bereiden op de sollicitatie tot de opleiding tot uroloog.
Als ANIOS op de afdeling Urologie verleen jij de beste zorg samen met jouw collega’s. Je zal
voornamelijk op zaal staan, spoedspreekuren doen en consulten in het huis verrichten, daarnaast zal
je meedraaien in de (bereikbaarheid) diensten met de AIOS.
Werken bij OLVG kan 'werken op meerdere locaties' betekenen.
Functie-eisen
•

Je hebt de opleiding tot basisarts afgerond;

•

Je kunt onder druk en in teamverband werken en bent flexibel;

•

Je beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.

Wij bieden
Werken bij OLVG betekent werken in hét stadsziekenhuis van Amsterdam. Een werkomgeving waar
jij je optimaal kunt ontwikkelen. Want jouw wensen en ideeën doen ertoe. Zo doen we dat bij OLVG.
Daarom bieden we jou:
•

minimaal €3.850,- en maximaal €5.801,- bruto per maand (fulltime) in FWG-schaal 65
cao ziekenhuizen

•

dienstverband van 36 uur voor de periode van één jaar

•

eindejaarsuitkering van ruim 8%

•

vakantiegeld van ruim 8%

•

144 uur vakantieverlof

•

kostendekkende OV-reiskostenvergoeding

•

flexibele reiskostenregeling, waarbij jij iedere dag kunt kiezen welk vervoer jou het beste
uitkomt

•

persoonlijk levensfasebudget van 57 uur verlof en de ruimte om te werken aan jouw eigen
ontwikkelingswensen

•

pensioenregeling bij PFZW

•

voordeel op jouw ziektekostenpremie met onze collectieve ziektekostenverzekering. Kies uit
IZZ of Zilveren Kruis Achmea

•

kortingen op verzekeringen en financiële diensten van Centraal Beheer Achmea

•

korting bij diverse lokale ondernemers, zoals eettentjes, cafés en sportcentra

•

onbeperkt toegang tot e-learnings en ons vitaliteitsprogramma

•

de keuze in arbeidsvoorwaarden die bij jou passen. Zie ons OLVG Meerkeuzesysteem
Arbeidsvoorwaarden.

•

deze arbeidsvoorwaarden zijn op basis van een fulltime dienstverband (36 uur per week)

Interesse in deze vacature?
Interesse? We ontvangen jouw cv en motivatiebrief graag vóór 1 september 2023
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Sonja de Ridder, Operationeel
Manager Urologie via het telefoonnummer 020-5992400.
Indien bovengenoemde contactpersoon niet bereikbaar is, neem dan telefonisch contact op met de
recruiter of mail naar recruitment@olvg.nl.

