
 

 

 

ANIOS CARDIOLOGIE 80%-100% 

Wat ga je doen? 

Jezelf verder ontwikkelen als arts, door ervaring op te doen in de 
cardiologie en ruimte te krijgen voor je persoonlijke en 
professionele ontwikkeling. Dat kan bij ons! 

Als ANIOS Cardiologie werk je op verschillende afdelingen van het 
Hartcentrum: verpleegafdelingen, Hartbewaking en de Eerste Hart 
Long Hulp. Je werkt nauw samen met de arts-assistenten, 
cardiologen, physician assistants, verpleegkundig specialisten, 
verpleegkundigen en andere disciplines. 

 Je loopt visites op de afdeling en verricht klinische 
werkzaamheden. Hierbij heb je oog en oor voor de patiënt en 
diens vragen en behoeften. 

 Je ziet spoed patiënten op de Eerste Hart Long Hulp. Samen 
met collega-assistenten, physician assistants en 
verpleegkundigen zorg je voor de beste opvang van de patiënt 
en diens familie. 

 Je begeleidt, als je bent ingewerkt, coassistenten en 
participeert in onderwijsmomenten. 

Je werkt zelfstandig, onder supervisie van een cardioloog, op zowel 
de locatie Zwolle als in Meppel. 

Deze baan biedt je een geweldige mogelijkheid om je te 
ontwikkelen in je vak. Niet alleen als je cardioloog wilt worden. Ook 
als je huisarts, sportarts, anesthesist, internist of specialist 
ouderengeneeskunde wilt worden is werken binnen de cardiologie 
van grote toegevoegde waarde. 



Waar ga je werken? 

Je komt te werken binnen Isala Hartcentrum, een van de grootste 
hartcentra van Nederland, waar alle mogelijke cardiologische en 
cardio thoracale zorg wordt geboden. De vakgroep Cardiologie, die 
uit ruim 30 cardiologen bestaat, biedt de volledige A-opleiding 
Cardiologie, die tijdens de laatste visitatie uitmuntend beoordeeld 
is. 

Dit maakt het Hartcentrum een interessante, vakinhoudelijk 
aantrekkelijke werkplek voor ANIOS. Niet alleen als je je wilt 
voorbereiden op de opleiding Cardiologie, maar ook als je 
werkervaring met cardiologische patiënten wilt opdoen ter voor 
bereiding op een andere opleiding. Er is veel tijd en aandacht is 
voor kwalitatief goed onderwijs. Dagelijks gebruiken we het 
lunchmoment om in een ontspannen sfeer onderwijs te geven, 
waarbij wij de lunch verzorgen. Van de A(N)IOS krijgen we terug 
dat de supervisie die we bieden goed is en aansluit bij de leercurve 
die men maakt. 

En… de sfeer tussen de assistenten onderling is goed, niet alleen 
tijdens het werk, maar ook daarna. We organiseren regelmatig 
gezellige en/of actieve momenten om samen iets leuks te doen. 

Wie ben je en wat breng je mee? 

 Je hebt de opleiding tot basisarts (bijna) afgerond en bent 
(dan) BIG geregistreerd. 

 Je hebt belangstelling voor het vakgebied cardiologie. 
 Je bent een teamspeler, stelt je onafhankelijk op en staat 

stevig in je schoenen. Je kent je eigen grenzen en durft 
vragen te stellen. 

 Je bent duidelijk en geduldig. Je spreekt op een open en 
prettige manier collega’s en patiënten aan. 

 Je kunt goed prioriteren en speelt flexibel in op wisselende 
werkzaamheden 

Wat bieden wij? 



 We zorgen ervoor dat je veel kunt leren, in een veilig 
leerklimaat, met goede supervisie. Iedere ANIOS krijgt 
daarnaast een mentor, waar je terecht kunt met vragen. 

 Je doet veel klinische ervaring op en kan je desgewenst al 
oriënteren op een carrière in de Cardiologie. Je hebt bij ons 
een relatief grote kans om in opleiding te komen. 

 Een contract voor de duur van één jaar met de mogelijkheid 
tot verlenging of aanstelling voor onbepaalde tijd bij gebleken 
geschiktheid. 

 Salaris conform de Cao Ziekenhuizen (FWG 65), met een 
maximum van € 5.801,00 bruto per maand bij een full time 
dienstverband Je pensioen is ondergebracht bij 
pensioenfonds Zorg en Welzijn. 

 De mogelijkheid om in deeltijd te werken, met een minimum 
van 32 uur. Je werktijden zijn onregelmatig 
(dag/avond/nacht/weekeinde). Ten behoeve van de roosters 
kun je je voorkeur aangeven en ruilen tussen collega’s is ook 
een mogelijkheid, als dat opeens nodig blijkt.   

 Een persoonlijk opleidingsbudget van € 1.250,00 per jaar, dat 
je kunt gebruiken voor je eigen professionele ontwikkeling. Je 
kunt 3 werkdagen (betaald) per jaar besteden aan externe 
trainingen of workshops. Dit alles nog bovenop alle interne 
scholings- en ontwikkelmogelijkheden die we bieden. 

 Ook hebben we andere goede secundaire 
arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld een eindejaarsuitkering en 
een volledige verhuiskostenvergoeding). 

 Een prachtige omgeving op ongeveer 60-70 autominuten van 
Amsterdam, Utrecht, Groningen en Nijmegen. Zwolle is een 
Hanzestad met een rijke geschiedenis, een bruisend centrum 
met vele terrassen, restaurants, cafés, evenementen en 
festivals. 

Wil je meer weten? 

Spreekt bovenstaande je aan, dan nodigen we je van harte uit te 
solliciteren of eens een dagje mee te lopen om de sfeer te proeven. 

Wil je meer informatie of een afspraak maken voor een 
meeloopmoment, neem dan contact op met Ingrid Groot, 
leidinggevende Hartcentrum, telefoonnummer 088 624 51 42, of 



met Jorik Timmer, cardioloog/opleider telefoon 088 624 48 63. 
Beiden zijn van maandag t/m donderdag aanwezig. Mailen kan ook 
via opleidingcardiologiehartcentrum@isala.nl. 

Solliciteren kan uitsluitend via de sollicitatiebutton. 

Isala maakt deel uit van de OOR NO. Samen met de andere 
opleidingsinstellingen binnen de OOR NO bieden we je een goede 
start van je loopbaan in Noord- en Oost-Nederland. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs 
gesteld. 

mailto:opleidingcardiologiehartcentrum@isala.nl
https://oorno.nl/

