ANIOS Cardiologie
De afdeling

De vakgroep cardiologie van het Dijklander Ziekenhuis bestaat uit 13 cardiologen die
samenwerken met verpleegkundig specialisten, AIOS en ANIOS op de 2 hoofdlocaties Hoorn
en Purmerend en de poliklinische locaties Enkhuizen en Volendam. De afdeling cardiologie
op locatie Purmerend bestaat uit een kliniek, Eerste Hart Hulp (EHH)/CCU op de Acute Zorg
Afdeling en polikliniek. De kliniek heeft 14 bedden en de EHH/CCU 6 bedden. Op locatie
Volendam vindt de ‘ Rapid Acces Poli’ plaats waarbij patiënten een aantal onderzoeken
achter elkaar krijgen met aansluitend de uitslagen. Je komt te werken in het team op locatie
Purmerend en Volendam. De samenwerking tussen de afdelingen is groot en de lijnen met
de Cardiologen zijn kort. Wij zijn dan ook 1 team en helpen elkaar waar nodig.

Je nieuwe baan

“ Cardiologie is een fijne en veilige afdeling met veel gelegenheid voor leren en ontwikkelen.
De samenwerking, de korte lijntjes en bereidwilligheid om met elkaar alles te doen voelt erg
goed," aldus team Cardiologie.
Als ANIOS Cardiologie ben je verantwoordelijk voor de poliklinische en klinische
patiëntenzorg onder supervisie van de cardiologen en in nauwe samenwerking met de
verpleegkundig specialisten. Je neemt anamneses af, loopt visites, coördineert medicatie en
aanvragen voor onderzoek. Ook verricht je zelf onderzoeken zoals inspanningstesten.
Daarnaast draai je mee in het 24x7 ANIOS-dekking kliniek. Dit betekent dat je één keer per
maand een diensten blok hebt voor de gehele kliniek (Interne, Long, Neuro en Cardio). Ook
hier word je goed op ingewerkt.

Wie ben jij?

Wij zijn op zoek naar een door en door Dijklander. Je bent een doordenker. Iemand die niet
alleen wil snappen wat er scheelt, maar ook begrijpt wat voor onze patiënten belangrijk is.
Beter begrepen noemen we dat.

Daarnaast:
•
•
•
•
•

ben je een basisarts met affiniteit met de cardiologie;
weet je jouw interesse voor dit vakgebied goed te motiveren;
heb je ervaring met het verrichten van inspanningstesten of ben je bereid dit te
leren;
ben je zelfredzaam, flexibel en beschik je over relativerings- en
doorzettingsvermogen;
kun je in acute situaties snel en zorgvuldig beslissingen nemen.

Wat bieden wij jou?
•
•
•

•

•

•

•

Een door en door Dijklander werkplek. Een werkplek waar oprechte interesse, lef en
nuchterheid hand in hand gaan.
Daarbij ondersteunen wij jou graag met diverse opleidingsmogelijkheden, bij ons kan
je doorontwikkelen.
Wij bieden je een omgeving die uitnodigt om de grenzen van je vakbekwaamheid
steeds te verleggen, we geven je ruimte, verantwoordelijkheid en steun om
doelstellingen te behalen.
De arbeidsvoorwaarden voor Dijklanders zijn geregeld in de Cao-Ziekenhuizen, het
salaris is overeenkomstig met functiegroep FWG 65 (minimaal € 3.850,00 en
maximaal € 5.801,00 bruto per maand op fulltime basis). Onderdeel hiervan is de
eindejaarsuitkering, vakantiegeld en pensioenopbouw bij PFZW.
De locaties van het Dijklander Ziekenhuis zijn goed bereikbaar met de auto en het
openbaar vervoer. Vanuit Amsterdam rij je lekker tegen de file in. Je standplaats is
Purmerend.
Wij vinden een balans tussen inspanning en ontspanning belangrijk. Zo hebben wij
bijvoorbeeld actieve personeelsvereniging, maar ook een bedrijfsreglement waarbij
met voordeel bijvoorbeeld een fiets kan worden aangeschaft. Ook kun je via
‘CultuurWerkt’ met korting gebruik maken van diverse kunst- en cultuuractiviteiten.
Het betreft een aanstelling voor de duur van 1 jaar voor 38 uur per week. Wij gaan
uit van een langdurige samenwerking en geven je dus uitzicht op een vast
dienstverband.

Interesse?

Solliciteer direct online en jouw sollicitatieprocedure gaat van start. Wil je eerst nog even
doorvragen? Neem over de vacature gerust contact op met Irella de Vos, afdelingshoofd
beschouwende klinieken Purmerend, via 06 19 06 00 55. De sluitingsdatum voor deze
vacature is 30 oktober 2022.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt door ons niet op prijs gesteld.

