Vacaturenaam op website
ANIOS urologie
Het Reinier de Graaf ziekenhuis
Het Reinier de Graaf Gasthuis is een STZ ziekenhuis in de Zuid-Hollandse gemeente Delft,
gelegen in het westen grenzend aan Den Hoorn. Het ziekenhuis is genoemd naar de arts
Reinier de Graaf en telt ongeveer 3000 medewerkers waarvan ongeveer 200 medisch
specialisten.
De vakgroep Urologie van de Reinier de Graaf Groep bestaat uit 7 urologen en 1 ANIOS.
Wij zijn een vooruitstrevende groep met als belangrijk speerpunt de oncologische zorg waaronder het
Reinier Haga prostaatkankercentrum. Verder hebben we een Greenlight laser voor de behandeling
van BPH en een intensieve samenwerking met de gynaecologen in de vorm van uro-gynaecologisch
spreekuur.
De behandelingen worden aangeboden op de locaties Delft, Voorburg, en Naaldwijk. We
werken in een nieuw ziekenhuis met intensieve samenwerking met de urologen van het HAGA
ziekenhuis.
Jouw werkdag
•

Wegens vertrek van de huidige ANIOS zijn wij vanaf 1 november 2022 op zoek naar een
ANIOS voor de locatie Delft

•

De kerntaak van de ANIOS is de lopende zorg van opgenomen van patiënten en
consulten op andere afdelingen op onze hoofdlocatie in Delft. In de ochtend loopt je
samen met de urologen visite op de verpleegafdeling.

•

Na een inwerkperiode zal je zelfstandig verrichtingen doen op de POK en nieuwe
patiënten zien op de poli.

•

Hiernaast zal na een inwerkperiode de ANIOS een dagdeel in de week ingeroosterd
worden om mee te kijken/doen op de operatiekamer.

Wat wij vragen
•

Je bent gediplomeerd basisarts

•

Je bent BIG geregistreerd

•

Je hebt goede contactuele eigenschappen, zowel in de omgang met patiënten als met
collegae en overige ziekenhuismedewerkers.

Wat wij bieden
•

De arbeidsvoorwaardenregeling is conform de arbeidsvoorwaardenregeling artsassistenten.

•

Het gaat om een contract van 38 uur per week. De ANIOS doen geen diensten.

•

Voor iedere nieuwe werknemer geldt dat hij/zij binnen 2 maanden na aanvang
dienstverband een Verklaring Omtrent Gedrag moet kunnen overhandigen.

Ja, ik wil deze baan
Upload jouw motivatie en cv middels de solliciteer button.

Vragen? Aanvullende informatie over deze functie wordt verstrekt door Freek Werdmolder of
Remco de Vries telefoon (015) 260 41 13
Solliciteren kan t/m 01-11-2022.

