Wil jij samen met ons aan de slag om de beste zorg te bieden aan onze patiënten?
Wij zijn op zoek naar een ANIOS voor de afdeling Cardiologie in Alrijne Ziekenhuis
Leiderdorp, voor 38 uur per week. Samen bouwen wij aan een werkomgeving waarin jij je
verder kunt ontwikkelen in jouw vak én mee kunt helpen aan onze ambitie om de beste
zorggroep van de regio te zijn.
Werken bij Alrijne
Samen doen is de kern van ons werk. We werken samen met collega's, samen met
zorgpartners en natuurlijk: samen met de patiënt. Samen met de patiënt kiezen we voor de
beste behandeling.
Bijzonder aan het werken bij Alrijne is dat wij niet vóór elkaar maar met elkaar werken. Dat
betekent dat iedereen elkaar altijd en overal kan aanspreken om advies of ondersteuning te
vragen. Of juist om ideeën en initiatieven te spuien. Op deze manier kunnen wij ook echt een
stapje extra zetten voor onze patiënten. Want dat is wat wij willen. Zo creëren wij ook een
omgeving waar jij je als medewerker kunt blijven ontwikkelen. Jezelf blijven ontwikkelen
(professioneel en persoonlijk) houdt je alert en is goed voor je zelfvertrouwen. Daardoor kun
je beter worden in wat je doet en verder komen in wat je wilt bereiken. Geen dag is hetzelfde.
Wat ga je doen als ANIOS Cardiologie?
Je verricht klinische werkzaamheden op de verpleegafdeling Cardiologie, CCU/EHH en
participeert in het dienstenrooster. Er is een uitstekend opleidings- en onderzoeksklimaat
waarbij wordt samengewerkt met het hart-/longcentrum van het LUMC. Alrijne Cardiologie
heeft een erkenning voor de B-opleiding.
De afdeling Cardiologie bestaat uit:
 een hartfunctieafdeling
 een polikliniek
 een verpleegafdeling met 4 units van 13 bedden
 een CCU/EHH met maximaal 18 bedden
Meer informatie over onze afdeling vind je op:
www.alrijne.nl/cardiologie
www.alrijne.nl/ccu
Cardiac Care Unit, Eerste Hart Hulp en katheterisatiekamers officieel geopend:
www.alrijne.nl/ccu-feestelijk-geopend
Als ANIOS voldoe je aan de volgende functie-eisen:





het artsendiploma
BIG registratie
ambities in de cardiologie
enthousiasme en gedrevenheid om samen met ons de beste zorg te bieden

Wat hebben wij jou als ANIOS te bieden?
Wij bieden jou arbeidsvoorwaarden conform Cao Ziekenhuizen. De functie is ingedeeld in FWG
65 en je kunt gebruik maken van diverse fiscaal aantrekkelijke regelingen.
Intensieve landelijke en regionale samenwerking
Wij werken intensief samen met andere (zorg)partners in de regio, zoals in het Landelijk en
regionaal project Connect Hartfalen en het Hart Long Centrum Leiden, onderdeel van het Leids
Universitair Medisch Centrum (LUMC).
Meelopen of meer informatie?
Wil jij sfeer komen proeven op onze afdeling en vrijblijvend een dag(deel) meelopen? Je bent
van harte welkom! Neem dan contact op met de heer J. Thijssen, cardioloog via
telefoonnummer 071 582 8710, of met de heer K. Bogaard, cardioloog, via telefoonnummer
071 582 9733. Wil je meer informatie over deze functie dan kun je contact opnemen via
bovenstaande telefoonnummers.
Er zijn meerdere startmomenten gedurende het hele jaar. Wij zien je sollicitatie graag
tegemoet!

