A(N)IOS Cardiologie




Het betreft een contract voor bepaalde tijd
Het aangeboden dienstverband is voor 46 uur per week
Inschaling vindt plaats in schaal 11a: max € 64212 bruto per jaar bij volledig dienstverband (incl.
vakantiegeld en eindejaarsuitkering)

Functieomschrijving
ANIOS Cardiologie
Je voert klinische en poliklinische taken uit voor cardiologische patiënten en geeft onderwijs aan coassistenten.
Deze werkplek biedt een uitstekende voorbereiding op de vervolgopleiding cardiologie.
AIOS Cardiologie
Jaarlijks hebben wij een beperkt aantal opleidingsplaatsen tot cardioloog beschikbaar. Wij bieden de ANIOS de
mogelijkheid om in te stromen in deze opleiding. Gedurende de eerste 3/6 maanden van de aanstelling wordt
besloten of de ANIOS geschikt is. De daadwerkelijke toelating tot de opleiding tot cardioloog is afhankelijk van
het aantal opleidingsplaatsen.

Profiel
We zoeken een gemotiveerde en enthousiaste arts:
 MSc in geneeskunde en BIG geregistreerd;
 Specifieke belangstelling voor het vakgebied Cardiologie;
 Bij voorkeur klinische ervaring;
 Goede communicatieve, didactische en sociale vaardigheden;
 Herkent jezelf in de Radboud manier van werken.

Organisatie
Cardiologie
De afdeling Cardiologie houdt zich bezig met onderzoek, onderwijs en behandeling van hart- en vaatziekten bij
volwassenen. De afdeling Cardiologie biedt topreferente en topklinische zorg in de regio Oost-Nederland. De
opleiding heeft de A-opleidingsbevoegdheid. De afdeling kent de aandachtsgebieden Therapie (thoracale
interventies, acuut coronair syndroom (hartinfarct), ritme- en geleidingsstoornissen, hartfalen, percutane
hartklepimplantaties, Genetica en congenitale cardiologie (aangeboren hartafwijkingen) en
Vrouwencardiologie en geriatrie.
Het Radboudumc
Het Radboudumc wil voorop lopen in de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en betaalbare
gezondheidszorg. En daarmee aan de gezondheid van mens en maatschappij in Nederland en daarbuiten. Onze
missie is dan ook: To have a significant impact on healthcare. Bekijk zelf hoe dat zich uit in onze strategie.
Lees meer over wat werken bij het Radboudumc betekent en hoe jij daaraan kan bijdragen.

Arbeidsvoorwaarden
Bij indiensttreding vragen wij om een verklaring omtrent gedrag (VOG) en vindt er een screening plaats op
basis van het aangeleverde cv. De procedure hiervoor verloopt via de afdeling HR van het Radboudumc.
Lees meer over de arbeidsvoorwaarden en sollicitatieprocedure binnen het Radboudumc.

Opmerkingen en contactinformatie
Voor alle aanvullende vragen over de functie kun je contact opnemen met dr. Arie van Dijk, cardioloog /
opleider.
Graag solliciteren via het online sollicitatieformulier.
Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures stellen wij niet op prijs.

