ANIOS Cardiologie
Wil jij werken met een grote diversiteit aan patiënten in één topklinisch Hartcentrum op 2
academische locaties en vertrouwen en vrijheid krijgen om je werk goed te doen? Dan is deze
boeiende ANIOS plek voor jou!
Direct solliciteren via ANIOS Cardiologie | Werken bij Amsterdam UMC locatie AMC en VUmc
Wat ga je doen
Als ANIOS Cardiologie ben je klinisch werkzaam op onze afdeling. Hierdoor ben je een spil in
het hart van ons centrum. Je hebt veel contact met onze patiënten én hun naasten en hebt
nauw contact met de subafdelingen beeldvorming, interventie, congenitale cardiologie en
elektrofysiologie. Je werkzaamheden liggen binnen de cardiologische verpleegafdelingen, CCU &
Eerste Hart Hulp en op de dagbehandeling. Hierdoor is er een gevarieerd aanbod van leermomenten
naast ons uitgebreide reguliere onderwijsprogramma. Als ANIOS Cardiologie zie je veel verschillende
ziektebeelden bij een hele diverse patiëntengroep. Dit komt mede doordat de werkzaamheden
verdeeld liggen over verschillende afdelingen. Van de wat rustigere verpleegafdelingen tot de hectiek
van de CCU en de Eerste Hart Hulp, waar je acuut moet kunnen handelen en dus snel leert. Als
ANIOS Cardiologie wissel je taken af met een collega A(N)IOS. Zo kun je gemakkelijk sparren
en kennis uitwisselen. Je supervisor wisselt met de afdeling waarop je werkzaam bent, dus je
krijgt de mogelijkheid om op verschillende manieren te leren en je ervaring uit te breiden. Naast
de Cardiologen werk je ook in nauw contact met de verpleegkundigen en verpleegkundig
specialisten.
Wat neem je mee
 Afgeronde opleiding tot basisarts
 Gezonde dosis energie en positiviteit
 Affiniteit met cardiologie
Wat bieden we jou
 Contract voor de duur van 12 maanden
 Naast een goed basissalaris krijg je onder andere 8,3% eindejaarsuitkering en 8%
 vakantietoeslag. Bereken hier jouw netto salaris.
 Gratis en onbeperkt toegang tot onze online leeromgeving GoodHabitz.
 Pensioenopbouw bij het ABP, waarvan wij 70% van de premie betalen.
 Vergoeding van 75% van je OV-reiskosten. Kom je liever op de fiets? Dan hebben we
 een goede fietsregeling.
 Een actieve personeelsvereniging én Jong Amsterdam UMC vereniging, die beide leuke
 (sportieve) activiteiten en evenementen organiseren.
Waar en met wie werk je samen
Het Hartcentrum is gelegen op 2 locaties, namelijk locatie AMC en locatie VUmc. Jij start op één van
beide locaties om eerst goed te kunnen wennen. In overleg zal gekeken worden wanneer er
uitgewisseld kan worden. Op deze manier krijg jij een leerzame inkijk in 2 academische centra met
een eigen signatuur hetgeen uniek is in Nederland.

Ons hartcentrum levert hoog-complexe zorg en heeft de volledige medisch specialistische
opleidingen voor cardiologie. Daarnaast werken wij samen met meerdere medisch specialistische
opleidingen waaronder thoraxchirurgie, interne geneeskunde en spoedeisende geneeskunde. Als
ANIOS Cardiologie maak je deel uit van een groep van ongeveer 30 arts-assistenten (2 locaties).
In het Hartcentrum komen patiënten met verwijzingen uit het hele land, speciaal voor de
specialistische cardiologische zorg. De vakgroep van het Hartcentrum publiceert veel, spreekt
regelmatig op grote congressen en weet met haar expertise grote beurzen binnen te halen. De
collega’s op deze afdeling zijn dan ook zeer genegen mee te denken in jouw carrièreplanning. De
sfeer op onze afdeling laat zich het beste omschrijven als informeel, waarin iedereen laagdrempelig
benaderbaar is en iedereen leert van elkaar.
Interesse in deze functie
Heb je nog vragen? Voor inhoudelijke informatie kun je terecht bij Marije Vis, opleider
Cardiologie (m.m.vis@amsterdamumc.nl of 020-566 3072) of Ramon van Loon, plaatsvervangend
opleider Cardiologie (rb.vanloon@amsterdamumc.nl of 020-4442244).
Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Carla Noom,
recruitmentadviseur, via 06-25210185.
Een referentiecheck, screening en aanstellingskeuring kunnen onderdeel zijn van de
procedure. Lees hier of dit ook voor jou geldt. Kom je bij ons in dienst, dan vragen we een VOG
(Verklaring Omtrent Gedrag).
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

