Meewerkend teamleidinggevende arts assistenten en verpleegkundig specialisten
Hartcentrum (32-36 uur)
Voor de Zorgkern Cardiologie-Cardiothoracale Chirurgie zoeken wij per
direct een enthousiaste meewerkend teamleidinggevende.
JOUW uitdaging
Je toont lef, denkt buiten de gebaande paden en neemt zichtbaar initiatief voor
het verbeteren van werkprocessen die bijdragen aan een optimale
patiëntenzorg. Als meewerkend teamleidinggevende;
 Ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het team
arts -assistenten en verpleegkundig specialisten Cardiologie en
Cardiochirurgie;
 Werk je mee op de afdeling als verpleegkundig specialist/ artsassistent waarmee je een goed gevoel houdt bij de werkzaamheden op
de afdeling en een optimale inzet van de medewerkers;
 Maak je deel uit van een team meewerkend teamleidinggevenden
Cardiologie en Cardiothoracale Chirurgie. De verhouding tussen
meewerken en leidinggeven is ongeveer 70% - 30%;
 Durf je besluitvaardig en oplossingsgericht te handelen met betrekking
tot personele, organisatorische en kwalitatieve zaken.
Ben jij op zoek naar een baan waarin jij zowel leiding gaat geven als mag
meewerken? Waar je die inspirerende, coachende leidinggevende voor je
collega’s kan zijn, maar ook onderdeel uitmaakt van het dagelijkse team.
Dan zoeken we jou!
JOUW werkomgeving
Het Hartcentrum van Amphia heeft een regionale functie voor Zuid-West
Nederland voor de cardiochirurgie en interventiecardiologie. Hierdoor wordt er
veel hoog complexe cardiologische zorg verleend. Het Hartcentrum bestaat uit
de polikliniek cardiologie, hartfunctieafdeling, hartcatheterisatiekamers, CCU,
Eerste Hart Hulp, een dagbehandeling/short stay afdeling en drie
verpleegafdelingen met telemetrische bewaking. Het team Cardiologie bestaat
uit 15 cardiologen, 1-2 AIOS, 12 ANIOS en zes verpleegkundig specialisten.
Het team cardiochirurgie bestaat uit 6 cardiochirurgen en 5 verpleegkundig
specialisten. Daarnaast heeft zowel de cardiologie als de cardiochirurgie altijd 1

verpleegkundig specialist in opleiding. Amphia heeft een A-opleiding
Cardiologie en werkt nauw samen met de opleidingsklinieken binnen de
Opleidings- en Onderwijsregio Zuid-West NL.
Amphia als JOUW werkgever?
Wij bieden je een vast contract. Daarnaast heeft Amphia aantrekkelijke primaire
en secundaire arbeidsvoorwaarden:
 Een salaris van maximaal € 5.257,- bruto per maand, conform CAO
Ziekenhuizen (functiegroep 65, op basis van 36 uur);
 Bovenop je salaris ook nog vakantiegeld 8,3% én een
eindejaarsuitkering 8,3%
 Mogelijkheid om via onze samenwerking met FiscFree voordelig
eigenaar te kunnen worden van de nieuwste smartphone, fiets of Ipad.



Een vitaliteitsaanbod met allerlei leuke trainingen, activiteiten en
praktische tips op het gebied van gezondheid en welzijn.

Wat breng je mee?
Jij gaat voor de beste zorg en zet de patiënt hierin centraal. Door jouw
gedrevenheid en bevlogenheid, ben jij een échte aanvulling op het team. Jij
neemt het voortouw, bent kritisch en enthousiast. Goede communicatieve,
sociale vaardigheden en flexibiliteit zijn voor jou vanzelfsprekend. Daarnaast
beschik je over:
 Een afgeronde wo-opleiding Geneeskunde of verpleegkundig specialist
 Specifieke belangstelling voor het vakgebied cardiologie en
cardiochirurgie;
 BIG-registratie.
 Managementervaring is een pre.
Ben jij daadkrachtig en wil je samen met je collega’s optimale zorg leveren aan
cardiologische patiënten? Dan is deze functie écht iets voor jou!
Interesse?
Vragen? Bel Marleen Rodenburg, bedrijfsmanager Zorgkern Cardiologie,
Cardio-thoracale Chirurgie op 076 – 595 53 65.
Direct solliciteren kan natuurlijk ook! Klik op de onderstaande button en stuur je
cv met motivatie vóór 22 januari 2019.
Een kernassessment voor meewerkend teamleidinggevenden kan onderdeel

uit maken van de selectieprocedure.
Ben je al in dienst bij Amphia? Solliciteer dan via de interne vacaturepagina van
Amphia. Via de onderstaande button is dit niet meer mogelijk voor de interne
medewerker.
Bijzonderheden
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid
hebben interne kandidaten voorrang
Het inwinnen van referenties maakt standaard onderdeel uit van de
sollicitatieprocedure. Voor invulling van deze vacature is tevens een screening
noodzakelijk. Als je solliciteert op deze vacature gaan wij er vanuit dat je
meewerkt aan de referentiecheck en screening.
Uiterlijk drie maanden na indiensttreding is het overleggen van een Verklaring
Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen (VOG NP) verplicht.
Kijk voor meer informatie over Amphia op onze website www.amphia.nl
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

