ANIOS verpleegafdeling gynaecologie, urologie en hoofd/hals (KNO/kaak)
Behalve een grote diversiteit aan patiënten populaties ook een interessante verdieping van je
anesthesiologische kennis.

Werkomgeving
Binnen een samenwerkingsverband van de afdelingen gynaecologische oncologie, urologie en
Hoofd-Hals zijn de zaalartsen verantwoordelijk voor de pre-, per- en postoperatieve zorg voor de
chirurgische en oncologische patiënten, onder supervisie van deze afdelingen en de anesthesiologie.

Functie-inhoud
Je bent samen met 5 andere ANIOS werkzaam als afdelingsarts voor de specialismen Gynaecologie,
Urologie en Hoofd-Hals op de verpleegafdelingen.
Als ANIOS op deze veelzijdige en dynamische afdeling, hou jij je bezig met de klinische behandeling
van chirurgische patiënten, overwegend met oncologische aandoeningen.
Wat deze plek zo bijzonder en leerzaam maakt?
Naast de grote diversiteit aan patiënten populaties, vindt de postoperatieve zorg onder supervisie
van de anesthesist plaats. Door deze rechtstreekse supervisie doe je veel kennis op vanuit de
invalshoek van de anesthesie.

Profiel
•

Je hebt de opleiding tot basisarts afgerond en bent BIG-geregistreerd.

•

Je bent op zoek naar een interessante werkplek om ervaring op te doen en je voor te
bereiden op verdere specialisatie.

Deze vacature is per 1 april. Ben je echter pas later in het jaar beschikbaar dan nodigen wij je ook
van harte uit om te solliciteren.

Wat bieden wij
Een uitdagende functie binnen het grootste Universitair Medisch Centrum (UMC) van Nederland met
hoge ambities op het gebied van zorg, onderwijs en onderzoek.
•

Een tijdelijk dienstverband voor een jaar.

•

Een bruto maandsalaris van maximaal € 5.133,- (schaal 11a) bij een volledige werkweek van
46 uur.

•

Uitstekende secundaire voorwaarden, zoals een 13e maand die al in november uitgekeerd
wordt en een persoonlijk reiskostenbudget.

•

Een pensioenverzekering bij het ABP. Wij nemen circa 2/3 van de maandelijkse bijdrage voor
onze rekening.

•

Bijzondere voordelen, zoals een fysiotherapeut en een fietsenmaker van de zaak. En er
is ook een sportclub waar je na werktijd aan je conditie kunt werken.

Inlichtingen en solliciteren
Bel voor meer informatie Eva Maria Roes, gynaecologisch oncoloog, telefoon: 06 390 132 97 of Joris
van Fessem, anesthesioloog, telefoon: 06 333 263 82.
Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Dan staat Alexandra Goud, recruiter, je graag te woord
via 06 256 796 67.

