Functienaam
ANIOS Urologie
Organisatie onderdeel
Urologie
Ondertitel
Voor de afdeling Urologie zoeken we op korte termijn een ANIOS Urologie die enthousiast is voor het
specialisme Urologie en die zijn/haar CV wil versterken met relevante werkervaring.
Werkomgeving
Werken bij Medisch Spectrum Twente (MST) is werken in één van de grootste topklinische ziekenhuizen in
Nederland. Samen met 3.500 collega’s werk je vóór en met patiënten in een gastvrije, hoogwaardige en
veilige omgeving. MST streeft er naar om medewerkers een prettige werkomgeving te bieden en hen te
stimuleren zich verder te ontwikkelen.

De afdeling
Op de afdeling zijn 6 urologen werkzaam, we werken nauw samen met onze collega’s van ziekenhuis ZGT.
Hoogcomplexe zorg is gedifferentieerd tussen de ziekenhuizen, waarbij de cystectomie en prostatectomie in
ZGT worden uitgevoerd, de nefrectomie wordt in MST uitgevoerd. Het poliklinische patiënten aanbod
behelst de complete urologie. We hebben naast de ANIOS een verpleegkundig specialist en een
verpleegkundig specialist i.o. We werken als een team samen, waarbij over en weer laagdrempelig overleg
plaats vindt.
Functieomschrijving
Binnen een leuke en leerzame werkomgeving bieden wij een uitdagende plek voor de ANIOS. De
werkzaamheden zullen vooral bestaan uit de zorg voor de klinische patiënten: visite lopen en consulten
verzorgen. Dit zal na de inwerk periode worden uitgebouwd met poliklinische werkzaamheden zoals een
eigen spreekuur en het verrichten van (kleine) ingrepen.
Functie-eisen



Afgeronde opleiding basisarts (of binnenkort afstuderend);



Goede sociale vaardigheden, waaronder goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;



Scherpe klinische blik;



Relevante werkervaring en scholing is een pre

Een verklaring omtrent gedrag maakt onderdeel uit van de aanstellingsprocedure
Wij bieden
Arbeidsovereenkomst: een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar (medewerkers met een vast
dienstverband behouden hun arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd)
Ingangsdatum: Zo spoedig mogelijk
Arbeidstijd: 38 per week
Salaris: FWG 65
CAO: Ziekenhuizen
Meer weten
Wil je meer informatie over de vacature? Neem dan telefonisch contact op met drs H. Leenknegt (vakgroep
voorzitter) of met drs R.A. Korthorst (medisch manager) via (053) 487 2260.

