ANIOS Cardiologie
Wil jij als ANIOS werken op de afdeling Cardiologie in hét stadziekenhuis van Amsterdam? Lees dan
snel verder!
Werkomgeving
De afdeling Cardiologie en Longziekten is onderdeel van het Hart-Longcentrum van OLVG. Het HartLongcentrum biedt het volledige palet van cardiologische- en long behandelingen en hart- en
aortachirurgie aan via één toegangspoort. Door de intensieve samenwerking tussen cardiologen,
longartsen en cardio-thoracaal chirurgen zijn de zorgprocessen in ons Hart-Longcentrum optimaal op
elkaar afgestemd.
Betreffende de patiëntenzorg werken de afdelingen van het OLVG locatie Oost en West nauw samen.
OLVG is een groot perifeer STZ ziekenhuis en voorziet onder meer in de A-opleiding tot longarts,
cardioloog en sportarts.
De afdeling Cardiologie/longziekten locatie West beschikt over alle gebruikelijke invasieve en non
invasieve diagnostische faciliteiten en een goed geoutilleerde CCU, EHH en SEH. Op locatie West,
kom je te werken in een team van 7 cardiologen, 3 chef-de-clinique Cardiologie, 8 longartsen en circa
10 arts-assistenten (ANIOS). In verband met een lateralisatie van cardiologische en pulmonale zorg
richting locatie Oost, zal je zoals eerder beschreven ook worden ingedeeld op de afdeling en/of EHH
te locatie Oost.
Over de functie
Het Hart-Longcentrum is op zoek naar een arts-assistent niet in opleiding (ANIOS) voor de afdeling
Cardiologie/Longziekten voor OLVG op locatie West (Jan Tooropstraat) en locatie Oost (Oosterpark).
De meeste tijd zal je waarschijnlijk werkzaam zijn op locatie West (inclusief de diensten).
Als ANIOS heb je een actieve opstelling en belangstelling voor het specialisme Cardiologie en
Longziekten. De werkzaamheden omvatten onder andere de spoedpresentaties op de eerste
hart- en spoedeisende eerste hulp, hartbewaking, verpleegafdeling Cardiologie/Longziekten en
consultverlening.
Er wordt je de mogelijkheid geboden uitgebreide ervaring op te doen met een breed spectrum aan
cardiologische en pulmonale pathologie. Hierin bieden wij een actieve ondersteuning voor de
specialisatie tot cardioloog, longarts, sportarts of een ander specialisme.
Functie-eisen
We verleggen de bekende weg als het bijdraagt aan het resultaat. En bedenken het liefst hoe het nóg
beter kan. Op eigen wijze en met elkaar. Daarom ben jij ook een teamspeler die samen met jouw
collega’s elke dag weer voor de beste zorg gaat.
Dit neem je ook mee:


Je bent een BIG-geregistreerd basisarts



Je hebt goede communicatieve vaardigheden



Je kunt flexibel werken en in teamverband.

Wij bieden
Werken bij OLVG betekent werken in hét stadsziekenhuis van Amsterdam. Een werkomgeving waar
jij je optimaal kunt ontwikkelen. Want jouw wensen en ideeën doen ertoe. Zo doen we dat bij OLVG.
Daarom bieden we jou:


minimaal €3.850- en maximaal €5.801,- bruto per maand (fulltime) in FWG-schaal cao 65
ziekenhuizen



dienstverband voor de periode van één jaar, met zicht op verlenging



kostendekkende OV-reiskostenvergoeding



flexibele reiskostenregeling, waarbij jij iedere dag kunt kiezen welk vervoer jou het beste
uitkomt



eindejaarsuitkering van ruim 8%



vakantiegeld van ruim 8%



144 uur vakantieverlof



persoonlijk levensfasebudget van 57 uur extra verlof en de ruimte om te werken aan jouw
eigen ontwikkelingswensen



sterk in je werk programma: met vitaliteitscoaching, gezonde nachtmaaltijden,
ontspanningsruimten en meer



pensioenregeling bij PFZW



voordeel op jouw ziektekostenpremie met onze collectieve ziektekostenverzekering. Kies uit
IZZ of Zilveren Kruis Achmea



kortingen op verzekeringen en financiële diensten van Centraal Beheer Achmea



korting bij diverse lokale ondernemers, zoals eettentjes, cafés en sportcentra



onbeperkt toegang tot e-learnings en ons vitaliteitsprogramma



de keuze in arbeidsvoorwaarden die bij jou passen. Zoals de mogelijkheid om een nieuwe
telefoon, fiets of laptop met belastingvoordeel aan te schaffen

Deze arbeidsvoorwaarden zijn op basis van een fulltime dienstverband (36 uur per week).
Bij gebleken geschiktheid en motivatie zou je kunnen doorstromen in de A opleiding.
Interesse in deze vacature?
Benieuwd wat OLVG jouw als ANIOS Cardiologie kan bieden? Solliciteer direct via de
werkenbijOLVGpagina (en zeker vóór 5 oktober).
Mevrouw dr. R. Bholasingh, dr. A.H.M. Moons, cardiologen, of dr. P.W.A. Kunst, longarts, geven je
graag meer informatie over de functie en over de afdeling. Zij zijn telefonisch bereikbaar via het
secretariaat via 020-510 8135.

Indien bovengenoemde contactpersoon niet bereikbaar is, neem dan telefonisch contact op met de
recruiter of mail naar recruitment@olvg.nl.

