ANIOS Urologie
Juist in het Deventer Ziekenhuis heb je als ANIOS Urologie een mooie baan. Waarom?
Ons ziekenhuis is groot genoeg om ambities waar te maken en klein genoeg voor een goede
werksfeer en persoonlijke aandacht. Dat maakt het werken prettig. Bovendien zijn we een
topklinisch opleidingsziekenhuis en zijn we door Effectory gekozen tot beste werkgever
2021.
De nieuwe werkplek
Per 1 juli 2021 is er binnen de vakgroep Urologie ruimte voor een nieuwe ANIOS. Wij bieden
je een veelzijdige baan waarbij je in de gelegenheid bent kennis te maken met alle facetten
van het vak. De vakgroep Urologie bestaat uit vijf urologen die samen het vak in vrijwel de
volledige breedte uitoefenen.
Wat je gaat doen
Als ANIOS Urologie werk je samen met de vakgroepleden aan optimale klinische en
poliklinische patiëntenzorg. De nadruk van de werkzaamheden ligt op de verpleegafdeling,
de polikliniek en de Spoed Eisende Hulp. Afhankelijk van ervaring en bij gebleken
geschiktheid zal je ook kleine poliklinische ingrepen verrichten en ingezet worden op de OK.
Het gaat om een fulltime dienstverband.
Wat we vragen
Wij zoeken een enthousiaste, ambitieuze basisarts met aantoonbare belangstelling voor de
Urologie. Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en je kunt goed
zelfstandig en in teamverband werken.
Ons aanbod
Wij bieden je een uitdagende baan in een goed draaiend team, voor de periode van 1 jaar.
Uw salaris is afhankelijk van jouw relevante ervaring. Je wordt ingeschaald in de
salarisschaal voor arts-assistenten zoals genoemd in de CAO Ziekenhuizen.
Meer weten?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Gretha van der Meer (e-mail:
meervdg@dz.nl, s.v.p. geen sollicitaties sturen naar dit e-mailadres), telefoonnummer 0570535150 (secretariaat urologie).
Reageren
Is jouw interesse gewekt? Dan nodigen we je van harte uit te solliciteren via deze link. Je
kunt reageren tot en met zondag 18 april 2021. De selectiegesprekken vinden plaats op
maandag 26 april vanaf 17.00 uur.

