ANIOS Cardiologie
Wat ga je doen?
Wij hebben ruimte voor een ANIOS Cardiologie (1 fte).
Je voert klinische en poliklinische taken uit voor cardiologische patiënten en geeft onderwijs. Deze
werkplek biedt een uitstekende voorbereiding op de opleiding Cardiologie.
Als ANIOS bevinden de werkzaamheden zich op verschillende afdelingen: verpleegafdelingen,
Hartbewaking, Eerste Hart Long Hulp en Spoed Eisende Hulp. Je werkt nauw samen met de artsassistenten, cardiologen, physician assistants, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en andere
disciplines. Het is aan jou de taak om jouw verantwoordelijkheid te dragen voor de patiënt en om te
overleggen met medisch specialisten. Je hebt laagdrempelig support van de cardiologen die
superviseren.

Waar ga je werken?
Isala is het grootste topklinische ziekenhuis van Noordoost-Nederland. Isala Hartcentrum is een van de
speerpunten van Isala. Isala Hartcentrum bestaat uit Cardiologie en Cardiothoracale chirurgie en heeft
drie eenheden: klinische zorg, invasieve zorg en ambulante zorg. We bieden hoogwaardige
ziekenhuiszorg binnen onze muren én daarbuiten. De vakgroep Cardiologie bestaat uit ruim 30
cardiologen. De vakgroep biedt de volledige A-opleiding Cardiologie die tijdens de laatste visitatie
uitmuntend beoordeeld is.
Werken bij Isala Hartcentrum betekent werken in een ambitieuze en gedreven omgeving waarin het gaat
om cure, care en preventie van hartaandoeningen. Warme, patiëntgerichte en patiëntvriendelijke zorg van
hoge kwaliteit leveren is hierbij het uitgangspunt. Er heerst een open en positieve werksfeer.
De cardiologen en cardio thoracale chirurgen van Isala Hartcentrum zijn toonaangevend door hun
onderzoek in en naar nieuwe behandelmethoden van (structurele) hartaandoeningen. Wij bieden je dan
ook de gelegenheid om onderzoekservaring opdoen.
Isala Hartcentrum profileert zich met name op deze speerpunten:






invasieve behandeling van hartritmestoornissen;
re-synchronisatie therapie voor hartfalen;
vroege detectie en behandeling van acuut coronair lijden;
percutane coronaire interventies en hartklepimplantaties;
klinisch wetenschappelijk onderzoek in alle onderdelen van de cardiologie.

Daarnaast is het Hartcentrum het grootste eHealth centrum voor Cardiologie in Nederland.
De patiëntenzorg is van een hoog medisch technologisch niveau. Over de hele breedte van het vak wordt
gebruik gemaakt van ‘state-of-the-art’ diagnostische, therapeutische, logistieke en data-instrumenten.

Je komt te werken in een zeer interessante en dynamische werkomgeving: als ANIOS participeer je net
als de AIOS volledig in onderwijs en opleiding.

Wie ben je en wat breng je mee?








Je hebt een afgeronde opleiding tot basisarts (BIG geregistreerd).
Je hebt specifieke belangstelling voor het vakgebied cardiologie.
Je spreekt op een open en prettige manier interne en externe contacten aan.
Je bent een teamspeler, maar stelt je niet afhankelijk op.
Je staat stevig in je schoenen, maar verliest je geduld niet.
Je speelt flexibel in op wisselende werkzaamheden.
Ervaring is een pre, maar geen voorwaarde.

Wat bieden wij?










Wij bieden je een tijdelijk contract van 38 uur per week voor een periode van 12 maanden met de
mogelijkheid tot verlenging. In deze functie kan klinische ervaring worden opgedaan en
eventueel al worden georiënteerd op een carrière in de Cardiologie. In het laatste geval kan dat,
bij gebleken geschiktheid, leiden tot aanbeveling bij de regionale sollicitatiecommissie voor de
opleiding.
Het salaris is ingedeeld conform de Cao Ziekenhuizen in FWG 65 met een maximumsalaris van €
5.801,00 bruto per maand bij een volledig dienstverband. Inschaling is afhankelijk van relevante
werkervaring.
Isala heeft uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering van 8,33%
en verhuiskostenvergoeding.
Zwolle is goed bereikbaar door de centrale ligging. Dagelijks reizen veel van onze artsassistenten heen en weer vanuit onder andere Utrecht (50 minuten met de trein) en Amsterdam
(1 uur met de trein).
Je bouwt een goed pensioen op bij pensioenfonds Zorg en Welzijn.
Je komt te werken in een zeer interessante en dynamische werkomgeving: als ANIOS participeer
je net als de AIOS volledig in onderwijs en opleiding.
We bieden je een springplank naar een opleidingsplaats. Bij Isala heb je een relatief grote kans
om in opleiding te komen.
Je komt te werken binnen een grote groep van arts-assistenten die regelmatig gezamenlijk
sociale activiteiten ondernemen.

Wil je meer weten?
Spreekt bovenstaande je aan, dan nodigen we je van harte uit te solliciteren.
Mocht je meer informatie willen, neem dan contact op met Ingrid Groot, leidinggevende Hartcentrum
telefoonnummer 088 624 51 42 maandag t/m donderdag of via opleidingcardiologiehartcentrum@isala.nl.
Isala maakt deel uit van de OOR NO. Samen met de andere opleidingsinstellingen binnen de OOR
NO bieden we je een geweldige start van je loopbaan in Noord- en Oost-Nederland. Bekijk alle
mogelijkheden op de website.
Reageer uitsluitend via www.isalawerkt.nl.

