ANIOS Cardiologie
1.0 Fte
Bedrijfsinformatie
Sinds 1 april 2017 zijn het Westfriesgasthuis en het Waterlandziekenhuis gefuseerd en
vanaf 1 januari 2019 heten wij Dijklander Ziekenhuis. We bundelen kennis en
vakbekwaamheid om alle vormen van zorg te kunnen blijven aanbieden dicht bij onze
patiënten. Met de juiste zorg op de juiste plaats. Wij staan voor ongekend goede zorg. Dit is
niet alleen zorg die voldoet aan normen en eisen. Het is meer dan dat. Het is zorg aan
mensen met pijn, onzekerheden, maar ook met hoop, wensen en verwachtingen. Met onze
zorg willen we die verwachtingen overtreffen. Dat doen we niet alleen door naar klachten of
aandoeningen te kijken. Maar juist door de mensen te leren kennen en wat zij belangrijk
vinden bij goede zorg te leren begrijpen. Bij het Dijklander Ziekenhuis werken in totaal 3000
medewerkers, verdeeld over vijf locaties.
Als opleidingsziekenhuis delen we kennis en ervaring. Samenwerking met andere partijen
zoals ziekenhuizen, huisartsen en thuiszorg vinden wij voor goede zorg onmisbaar. We
streven ernaar dat het vanzelfsprekend is dat we Lean zijn. Het is een manier van denken
en doen waarbij werken aan verbetering voor iedereen onderdeel is van het dagelijks werk.
De afdeling
De vakgroep cardiologie op locatie Purmerend bestaat uit 6 cardiologen die samenwerken
met verpleegkundig specialisten en arts-assistenten. Je komt te werken in een klein team
waarin snel wordt geschakeld en je relatief veel ruimte krijgt om zelf beslissingen te (leren)
nemen. De lijnen met de cardiologen zijn kort en de bereidheid om kennis met je te delen is
groot.
Functieomschrijving
Als arts-assistent ben je verantwoordelijk voor de poliklinische en klinische patiëntenzorg
onder supervisie van de cardiologen en in nauwe samenwerking met de verpleegkundig
specialisten op de locaties Purmerend/Volendam. Je neemt o.a. anamneses af, loopt visites,
coördineert medicatie en aanvragen voor onderzoek.

Functie-eisen
Je bent basisarts en hebt affiniteit met de cardiologie. Je bent zelfredzaam, flexibel en
beschikt over relativerings- en doorzettingsvermogen. In acute situaties neem je snel en
zorgvuldig beslissingen. Je bent liefst op korte termijn beschikbaar.
Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden een uitdagende werkomgeving, een omgeving die volop in ontwikkeling is en
waar veel ruimte is voor persoonlijke groei. De standplaats voor deze vacature is
Purmerend. Zowel Purmerend als de buitenpoli Volendam zijn goed bereikbaar met het
openbaar en eigen vervoer.
Het salaris is overeenkomstig met functiegroep FWG 65 (minimaal € 3490,-- en maximaal €
5257,-- bruto per maand op fulltime basis. De CAO-Ziekenhuizen is van toepassing,
onderdeel hiervan is de eindejaarsuitkering, vakantiegeld en een prima pensioenregeling bij
PFZW. Het betreft een aanstelling voor de duur van 1 jaar met daarna de mogelijkheid op
een contract voor onbepaalde tijd.
Interesse?
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met mevrouw L. Oosterom
(cardioloog, medisch manager vakgroep cardiologie), 0299 - 457 699 of de heer F.C. van
Nooijen (cardioloog), 0299 - 457 699. Graag ontvangen wij jouw sollicitatie vóór 15 februari
2019. Je kunt solliciteren via onze website www.dijklander.nl / werken bij.

