Cardiologie

ANIOS cardiologie
De vakgroep cardiologie heeft op korte termijn ruimte voor twee ANIOS cardiologie.

Reinier de Graaf

Heb je interesse in de cardiologie? Of wil je je cardiologische kennis verbreden met het oog op een
opleidingsplek anesthesie, spoedeisende hulp- of huisartsgeneeskunde? Zoek je een veelzijdige
functie, met veel aandacht voor onderwijs? Solliciteer dan voor de functie ANIOS cardiologie in Delft!

Postadres
Postbus 5011
2600 GA Delft

Heb je de ambitie om cardioloog te worden? We werken intensief samen met de cardiologen van het
Haga Ziekenhuis en verzorgen het B-jaar binnen de opleiding tot cardioloog. Bij gebleken
geschiktheid volgt een aanbeveling bij de opleiders in de A opleidingskliniek.

www.reinierdegraaf.nl

Wil je je breder oriënteren? Het is in goed overleg mogelijk om individueel een combinatie traject
met andere specialismen binnen het Reinier te volgen, waarbij minstens 6 maanden ervaring per
specialisme wordt opgedaan.

J.interventie-cardioloog
Constandse

Jouw werkzaamheden
• Je komt te werken in een divers team met 11 cardiologen, 12 arts-assistenten en 3 phycisian
assistants.
• Je werkt zowel op de verpleegafdeling, de CCU als de Eerste Harthulp en de Spoedeisende hulp.
• Na een gedegen in-company training, heb je de leiding binnen het reanimatieteam.
• Je participeert in wekelijkse ritme- en hartfalenbesprekingen en het telehartteam, waarbij je
patiënten voordraagt aan de cardiologen en hartchirurgen van het Haga Ziekenhuis.
• Je participeert in het dienstensysteem waarin je voorwacht doet voor de cardiologie.
• In overleg zijn er mogelijkheden ervaring op te doen in het verrichten van cardiale echo’s,
hartcatheterisaties en pacemakerimplantaties.
Jouw kwaliteiten
• Je hebt interesse voor het vakgebied cardiologie.
• Je bent communicatief vaardig; je bent helder en to-the-point.
• Je staat stevig in je schoenen in het contact met patiënten, familie en collega’s.
Wat wij vragen
• Je bent (bijna) afgestudeerd basisarts en (bijna) BIG geregistreerd.
• Kom je bij ons werken? Dan vragen we je om je Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij ons in te
leveren.
Wat wij bieden
• Je verdient maximaal € 5.620 bruto per maand (FWG 65) bij een 36-urige werkweek
• Je krijgt een contract voor 1 jaar, met mogelijkheid tot verlenging.
• Standplaats Delft

Ja, ik wil deze baan
Stuur jouw motivatie en C.V. naar Melissa Moerman, (M.Moerman@rdgg.nl). Voor meer informatie
kun je bellen met dr. Arnaud Hauer, cardioloog telefoonnummer (015) 260 3134.
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