Arts Assistent niet in opleiding tot Cardioloog
Wat ga je doen?
Van jou wordt een evenredige bijdrage verwacht aan de afdelingstaken en diensten. Je werkt
in een enthousiast team van cardiologen, A(N)IOS, Physician Assistants, semi-artsen en
verpleegkundigen. Het samenwerkingsverband met collegae bestaat uit een klimaat van
openheid, wederzijds vertrouwen en eerlijkheid, waarin werknemers zich betrokken voelen bij
het primaire proces en elkaar durven aan te spreken op elkaars taken en
verantwoordelijkheden. Arts assistenten niet in opleiding (ANIOS) hebben, bij goed
functioneren en vooral ook na een promotietraject, een grote kans aangenomen te worden
voor de opleiding. Vanuit een ANIOS-positie kun je in aanmerking komen voor een
onderzoeksproject om hierop te promoveren.
Wat vragen wij van jou?
Je hebt een afgeronde opleiding Geneeskunde en je bent een BIG geregistreerde basisarts met
een grote interesse in de cardiologie. Heb je ervaring met patiëntenzorg, ben je communicatief
en sociaal vaardig, en ben je enthousiast, dan willen wij graag kennis met je maken.
Voor deze functie geldt dat je voor aanvang van het dienstverband een Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG) moet kunnen overhandigen.
Hoe ziet je werkomgeving eruit?
Binnen de afdeling Cardiologie van het Maastricht UMC+ zijn per jaar 3 ANIOS-plekken en 4
plaatsen beschikbaar voor de opleiding tot cardioloog. De afdeling Cardiologie heeft een
formatie van 26 cardiologen en 14 -15 assistent geneeskundigen, van wie 11 - 12 in opleiding.
Ben jij een basisarts die zich verder wil specialiseren in de Cardiologie of wil je je cardiologische
kennis uitbreiden, dan nodigen wij je bij deze uit te solliciteren.
Aanstelling
Het betreft een tijdelijk aanstelling van 1 jaar voor gemiddeld 46 uur per week conform artikel
2.4.2 van de Cao umc.
Er wordt van je verwacht dat je deelneemt in de onregelmatigheidsdiensten tijdens avondweekenduren en feestdagen.
Wat bieden wij?
De Cao universitair medische centra (umc) is op deze functie van toepassing.
Wij bieden je:
•
•
•
•

Eindejaarsuitkering van 8,3% van je bruto jaarsalaris;
Goede pensioenvoorziening bij het ABP;
Mogelijkheid om je collectief te verzekeren voor o.a. ziektekosten (umc) en
arbeidsongeschiktheid (Loyalis);
Cao à la Carte, waaronder bijvoorbeeld een fietsregeling en sportabonnement;

•

Diverse incompany trainingen en mogelijkheid tot ontwikkeling via e-learning
methodiek.

Salaris
Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris maximaal € 4.759,- bruto per maand
bij een fulltime aanstelling, conform schaal A11a van de Cao umc.
Heb je nog vragen?
Voor meer informatie over de functie, de sollicitatieprocedure of overige vragen kun je contact
opnemen met Werving & Selectie. Bereikbaar iedere werkdag op telefoonnummer: 043-387 59
77 of per mail: solliciteren.wervingselectie@mumc.nl
Meer algemene informatie over arbeidsvoorwaarden en werken bij het Maastricht UMC+ is te
vinden op www.werkenbijmumc.nl.
Een screening en/of online assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
Ja, ik wil deze baan!
Wij verzoeken je, vóór 26 februari 2019, digitaal te solliciteren via onze website
www.werkenbijmumc.nl door gebruik te maken van de "solliciteren" knop. Sollicitaties via
andere kanalen kunnen door ons niet in behandeling worden genomen.
Let op: Het online screenen, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks kan deel uit
maken van de sollicitatieprocedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

