Vacature ANIOS urologie
Op de afdeling Urologie AVL is er een vacature voor een arts met interesse in de urologie.
De arts zal met name werken op de polikliniek en betrokken zijn bij het stroomlijnen van de nieuwe
patienten poliklinieken in samenwerking met de verpleegkundig specialisten. Daarbij is er
gelegenheid om de urologie in alle facetten te leren kennen door deelname aan MDO’s en
voorbereidingen van de patient voor operatieve behandelingen.
Op de urologie-AVL vindt ook veel klinisch wetenschappelijk onderzoek plaats waarbij de ANIOS
betrokken zal zijn bij inclusie en begeleiding van patienten.
Overweeg je of urologie een specialisme is voor jou dan is dit een mooie gelegenheid om nader
kennis te maken met het vak.
De aanstelling is tot het einde van het jaar (31-12-2022)
Tot jouw werkzaamheden behoren het diagnosticeren, evalueren, behandelen en volgen van
patiënten met oncologische aandoeningen. Dit gebeurt onder supervisie van de AIOS urologie of
uroloog. Je draait als ANIOS niet mee in het dienstrooster van de arts-assistenten.
Jouw profiel:
• Je bent afgestudeerd als arts en je hebt een BIG-registratie;
• Je hebt affiniteit met de oncologie en urologie;
• Je bent flexibele en in staat om in een multidisciplinair team te werken;
• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
• Je bent gemotiveerd om bovengemiddeld goede patiëntenzorg te leveren;
• Je bent in staat zelfstandig en gestructureerd te werken in een complexe en dynamische
werkomgeving en je schroomt niet initiatief en verantwoordelijkheid te nemen.
Jouw ontwikkelingsmogelijkheden en arbeidsvoorwaarden
Met de innovatie en groei die we de komende jaren als organisatie gaan doormaken, staan ook jouw
ontwikkeling en groei centraal. Vanzelfsprekend staan wij open voor initiatieven die jouw
ontwikkeling en die van onze afdeling ondersteunen. Het betreft een dienstverband voor bepaalde
tijd. De basis voor jouw arbeidsvoorwaarden is conform de CAO ziekenhuizen. Jouw salaris zal,
afhankelijk van ervaring, tussen € 3.774 maximaal € 5.620,- bruto per maand bedragen op basis van
een 36-urige werkweek. Dit is conform FWG 65. Daarnaast maakt 8,33% vakantiegeld en een vaste
eindejaarsuitkering van 8,33% onderdeel uit van de secundaire voorwaarden. Je ontvangt een
reiskostenvergoeding van € 0,08 per km, welke middels onze Meer Keuze
Arbeidsvoorwaardenregeling aan het eind van het jaar aangevuld kan worden tot € 0,19 per km. Als
werknemer van het Antoni van Leeuwenhoek kan je bij ons gratis parkeren. Uiteraard stimuleren wij
onze medewerkers om de auto te laten staan, daarom bieden wij een interessante fietsregeling
en/of korting op het openbaar vervoer. Als werkgever dragen wij 50% bij aan jouw pensioen bij het
Pensioenfonds Zorg & Welzijn en bieden wij een collectiviteitskorting aan voor de zorgverzekeraars
IZZ en Zilveren Kruis.
Interesse?
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Henk van der Poel, uroloog en
vakgroephoofd urologie, 020-512 6904

