Binnen de vakgroep urologie van het Albert Schweitzer ziekenhuis hebben we ruimte voor een
ANIOS/BASISARTS UROLOGIE
voor 36 uur per week
Wat ga je doen?
Als ANIOS ben je een onderdeel van ons team. Je bent in principe alleen werkzaam op de hoofdlocatie
Dordwijk. Je bent samen met de AIOS aanspreekpunt voor de afdeling en je voert consulten in de kliniek
uit onder supervisie van de urologen. Tevens ben je werkzaam op de polikliniek waar je je ook kan
bekwamen in kleine ingrepen. Je krijgt ook de mogelijkheid om te assisteren bij operaties. Diensten maken
geen onderdeel uit van jouw takenpakket.
Wat zijn jouw kwaliteiten?
•
•
•

Je bent een enthousiaste, communicatieve basisarts met belangstelling voor de urologie.
Ervaring in de urologie is niet noodzakelijk maar strekt wel tot aanbeveling.
Je past binnen ons hechte team en je wilt deze functie gebruiken als springplank om in opleiding
te komen tot uroloog óf je wilt een langere verbintenis als basisarts binnen ons team aangaan.

Wat bieden wij?
•
•
•

Een afwisselende functie in een goede, kameraadschappelijke werksfeer.
Ruime aandacht voor opleiding en ontplooiing.
Een aanstelling voor 1 jaar, waarbij verlenging mogelijk is.

Qua arbeidsvoorwaarden kun je verder rekenen op:
• Indeling in FWG 65 (maximaal € 5.801,- bruto per maand o.b.v. 36 uur per week)
• Inschaling is uiteraard afhankelijk van je opleiding en ervaring.
• 144 vakantie uren en 57 Persoonlijk Levensfase Budget (PLB) uren per jaar (o.b.v. 36 uur per
week)
• Daarnaast ontvang je nog vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering (8,33%)
• Gewoon een heel compleet en goed arbeidsvoorwaardenpakket! Je ontdekt het allemaal hier
• Gratis en onbeperkt toegang tot het trainingsaanbod van onze online leeromgeving GoodHabitz
• Wij houden ons aan de afspraken uit de Cao Ziekenhuizen.
Over de afdeling en het ziekenhuis
Op de afdeling urologie werken zes urologen en een AIOS (opleiding vanuit Suriname). Zij werken nauw
samen met algemeen verpleegkundigen, urologieverpleegkundigen, continentieverpleegkundigen en
polikliniekmedewerkers. Naast het beheersen van de algemene urologie hebben onze urologen bijzondere
expertise ontwikkeld op het gebied van laparoscopische chirurgie, incontinentie, neuromodulatie,
nierstenen, hersteloperatie na sterilisatie bij mannen en kankerbehandeling.
Het Albert Schweitzer ziekenhuis is een topklinisch ziekenhuis (lid van vereniging STZ) met drie locaties en
een buitenpolikliniek. We bieden een interessante combinatie tussen klinische zorg van topniveau én
(basis)zorg dicht bij mensen. Er werken in totaal zo’n 250 medisch specialisten, 500 vrijwilligers en 3.500
medewerkers met hoofd, hart en ziel voor onze patiënten. We zijn ook goed bereikbaar vanuit Rotterdam,
Gorinchem en Breda.
Wij zijn benieuwd hoe jij het zou doen
Ben je enthousiast? We willen je graag leren kennen. Echter solliciteer je niet zomaar even bij een andere
werkgever. Je wilt vast eerst meer gevoel krijgen bij ons ziekenhuis, onze afdeling en de mensen. Stuur
ons daarom gerust een WhatsApp-bericht via het “Werken bij ASz” telefoonnummer 06-22893389. Wij
zullen jouw vragen zo snel en goed mogelijk beantwoorden.
Natuurlijk mag je René Raaijmakers, uroloog en opleider ook rechtstreeks benaderen via telefoon 0786542482 of per mail r.raaijmakers@asz.nl (let op: alleen voor het opvragen van informatie; solliciteren
gaan via onderstaande link).
Hoe kun je solliciteren?
Zie je het werken op onze afdeling al helemaal zitten na het lezen van deze vacature? Dan ben je natuurlijk
ook van harte welkom om je sollicitatie direct in te sturen via de sollicitatiebutton. Deze vacature staat open

tot en met 31 december.
Heb je als externe sollicitant eerder gesolliciteerd? Dan heb je waarschijnlijk een inlogaccount gekregen
voor OutSite. Je kunt inloggen met je mailadres en het eerder gekregen wachtwoord. Weet je het
wachtwoord niet meer, dan kun je dit via OutSite opvragen.
Als je bij het Albert Schweitzer ziekenhuis komt werken vragen wij je een Verklaring Omtrent het Gedrag
(VOG) te overleggen.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie over het Albert Schweitzer ziekenhuis en onze overige vacatures vind je op: www.asz.nl
Hoe kun je solliciteren?
Ben je geïnteresseerd in deze functie, dan kun je je sollicitatie indienen door het sollicitatieformulier in te
vullen via deze link:
http://www.asz.nl/werk-opleiding/vacatures/
Als je bij het Albert Schweitzer ziekenhuis komt werken vragen wij je een Verklaring Omtrent het Gedrag
(VOG) te overleggen.
Heb je als externe sollicitant eerder gesolliciteerd? Dan heb je waarschijnlijk een inlogaccount gekregen voor
Outsite. Je kunt inloggen met je mailadres en het eerder gekregen wachtwoord. Weet je het wachtwoord niet
meer, dan kun je dit via Outsite opvragen.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

