Traineeship beschouwende zorg (ANIOS)
Gelre Ziekenhuizen
Details
Locatie:
Apeldoorn
Aantal uur:
38
Categorie:
Artsen
Ben jij (bijna) afgestudeerd als basisarts en wil je bijvoorbeeld huisarts worden,
jezelf oriënteren of een goede basis leggen voordat je start met een medische
vervolgopleiding? Wij bieden jou een maatwerk traineeship van twee jaar waarbij
je gefaseerd werkzaam bent bij meerdere specialismen, in overleg samen te
stellen.

De Afdeling
Voor de start van het traineeship bepalen we samen op welke specialismen je je wilt
richten. Je kiest de specialismen die bij jouw wensen aansluiten. Je werkt per periode van
ongeveer 8 maanden voor één specialisme. De specialismen waarin je kunt werken zijn
cardiologie, geriatrie, interne geneeskunde, longziekten en neurologie. Onze afdelingen
zijn goed uitgerust en daardoor voor jou een afwisselende, leerzame werkomgeving.

Werkzaamheden
Als arts assistent werk je onder andere met medisch specialisten, arts-assistenten (AIOS
en ANIOS), VS en PA. Je ontvangt begeleiding op maat in de vorm van coaching en
scholing. Na een inwerkperiode, werk je onder directe supervisie van de betreffende
medisch specialisten. De directe dagelijkse medische zorg voor de patiënt is je
belangrijkste taakgebied.

Functie eisen
Jij neemt het voortouw, bent kritisch en enthousiast. Bovendien ben je in staat om goed
samen te werken met collega’s uit verschillende disciplines.

Ons aanbod
Dit ANIOS traineeship is een uitstekende opstap naar een opleiding tot huisarts, SEHarts of in voorbereiding op een beschouwend specialisme. Het traineeship kan leiden tot
kortingen op de huisartsenopleiding.
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Een maatwerk ‘traineeship’, waarbij je gedurende je contractperiode werkzaam
bent voor verschillende specialismen. Je werkt per periode (minimaal 8 maanden)
voor één specialisme.
Een aantrekkelijke reiskostenvergoeding op maat en in overleg. Voorbeeld: als je
5 dagen per week van Amsterdam-Apeldoorn reist, bedraagt de vergoeding €
410,- per maand.
Een contract van 38 uur met een goed salaris (FWG 65), conform cao
ziekenhuizen, afhankelijk van opleiding en ervaring.
De mogelijkheid om deel te nemen aan intervisie met A(N)IOS en persoonlijke
coaching. Wij bieden ook diverse scholingen en trainingen.

Organisatie
Gelre ziekenhuizen is een topklinische ziekenhuisorganisatie met locaties in Apeldoorn
en Zutphen. Daarnaast beschikt Gelre in Lochem, Doesburg, Dieren en Epe over
buitenpoliklinieken en een Diagnostisch Centrum in Apeldoorn. Met meer dan 3.600
betrokken medewerkers, van medisch specialist tot vrijwilliger, wordt elke dag gewerkt
aan een betere gezondheid voor de 350.000 mensen in het verzorgings gebied. Gelre
ziekenhuizen is ambitieus en zal de komende jaren vanuit een solide fundament
transformeren naar een veelzijdige (netwerk)organisatie voor persoonlijke en
hoogwaardige medisch specialistische zorg. Gelre heeft recentelijk haar strategie voor
de periode 2019-2025 vastgesteld met als centraal thema ‘Zorg beter voor elkaar’.

Procedure
Wij werven doorlopend voor deze functie. 4x per jaar vinden er gespreksrondes plaats.
Je krijgt van ons een bevestiging van ontvangst van jouw sollicitatie. Wij nemen contact
met je op om jouw interesse en beschikbaarheid te bespreken. Hierop volgen dan
mogelijk sollicitatiegesprekken.

Meer informatie
Wil je meer weten over deze vacature? Neem dan contact op met Recruitment via
telefoonnummer 055-5811170.

Interesse?
Ben je geïnteresseerd in deze mogelijkheid, dan kijken wij uit naar jouw reactie! We
vinden het fijn als jij jouw beschikbaarheid en jouw voorkeuren voor de specialismen
vermeldt in de motivatiebrief.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

