Anios Urologie
36 uur per week

De afdeling
De vakgroep Urologie bestaat uit zeven urologen, verdeeld over de locaties Hoorn en
Purmerend. De afdeling Urologie heeft twaalf bedden en op de polikliniek werken
verpleegkundigen waaronder twee continentie- en oncologieverpleegkundigen, polikliniek
assistente en secretariële ondersteuning.

Je nieuwe baan
Als Anios Urologie ben je een echte doorpakker. In deze veelzijdige baan word je ingezet op
zowel de verpleegafdeling als de polikliniek. Op de polikliniek houd je eigen spreekuren,
inclusief cystoscopieën (begeleid) en verrichtingen. Zo bieden we jou een goede
voorbereiding voor een verdere carrière in de urologie en kun je blijven doorgroeien. Je zal
grotendeels worden ingezet op locatie Purmerend, maar wanneer het nodig is ook in Hoorn.
“Als Anios werk je zelfstandig, er is veel afwisseling, de lijnen zijn kort en er is een prima
leerklimaat,” aldus Tamar (Anios Urologie Hoorn).

Wie ben jij?
Wij zijn op zoek naar een door en door Dijklander. Je bent een doorzetter, doordenker of
doorstudeerder. Iemand die niet alleen wil snappen wat er scheelt, maar ook begrijpt wat
voor onze patiënten belangrijk is. Beter begrepen noemen we dat.

Daarnaast:
•

ben jij een spontane, stressbestendige, flexibele en leergierige basisarts;

•

heb je de studie tot basisarts afgerond;

•

heb je affiniteit met de urologie;

•

bezit je goede contactuele en organisatorische vaardigheden;

•

ben je stressbestendig en flexibel.

Wat bieden wij jou?
•

Een door en door Dijklander werkplek. Een werkplek waar oprechte interesse, lef en
nuchterheid hand in hand gaan.

•

Daarbij ondersteunen wij jou graag met diverse opleidingsmogelijkheden, bij ons kan
je doorontwikkelen.

•

Wij bieden je een omgeving die uitnodigt om de grenzen van je vakbekwaamheid
steeds te verleggen, we geven je ruimte, verantwoordelijkheid en steun om
doelstellingen te behalen.

•

De arbeidsvoorwaarden voor Dijklanders zijn geregeld in de Cao-Ziekenhuizen, het
salaris is overeenkomstig met functiegroep FWG 65 (minimaal € 3.774,00 en
maximaal € 5.620,00 bruto per maand op fulltime basis). Onderdeel hiervan is de
eindejaarsuitkering, vakantiegeld en goede pensionering bij PFZW.

•

De locaties van het Dijklander Ziekenhuis zijn goed bereikbaar met de auto en het
openbaar vervoer. Vanuit Amsterdam rij je lekker tegen de file in.

•

Door de Corona-epidemie werken we meer thuis dan ooit te voren. Ook onze
Dijklanders en de ervaringen zijn positief. We faciliteren dan ook een hybride
werkvorm, een combinatie van thuiswerken én op kantoor. Zo kun

je werken

waar het werkt.
•

Wij vinden een balans tussen inspanning en ontspanning belangrijk. Zo hebben wij
bijvoorbeeld actieve personeelsvereniging, maar ook een bedrijfsreglement waarbij
met voordeel bijvoorbeeld een fiets kan worden aangeschaft. Ook kun je via
‘CultuurWerkt’ met korting gebruik maken van diverse kunst- en cultuuractiviteiten.

•

Het betreft het een aanstelling voor de duur van 1 jaar voor 36 uur per week met een
optie tot verlenging.

Interesse?
Solliciteer direct online en jouw sollicitatieprocedure gaat van start. Wil je eerst nog even
doorvragen? Neem over de vacature gerust contact op met Michelle Koeman, afdelingshoofd
polikliniek Urologie, via 06 47 03 36 92 of Vera Franken, medisch manager, bereikbaar via
de receptie. De sluitingsdatum voor deze vacature is 27 januari a.s.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt door ons niet op prijs gesteld.

