De vakgroep cardiologie heeft op korte termijn ruimte voor 2 ANIOS Cardiologie.
Wil je intensief samenwerken met zowel onze cardiologen als die uit het Haga Ziekenhuis? Zoek
je een veelzijdige functie met veel aandacht voor onderwijs? Solliciteer dan op de vacature van
ANIOS cardiologie in Delft!
Je werkt samen met 11 cardiologen, 6 collega arts-assistenten en 3 phycisian assistants. Het
reguliere onderwijs en bedside teaching wordt verzorgd door onze eigen cardiologen uit het
Reinier de Graaf. Heb je de ambitie om in aanmerking te komen voor de opleiding tot cardioloog in
het Haga Ziekenhuis? Dan krijg je op deze manier de unieke kans jouw kwaliteiten te laten zien en
jezelf te profileren. Bij gebleken geschiktheid zal een aanbeveling volgen bij de opleiders.
Jouw werkdag
⦁

⦁
⦁
⦁

Je bent, onder supervisie, verantwoordelijk voor alle aspecten van de zorg voor de
klinische patiënten en de patiënten die zich voor de cardiologie presenteren op de Eerste
Harthulp of Spoedeisende Hulp.
Na een gedegen in-company training, heb je de leiding binnen het reanimatieteam.
Je participeert in de wekelijkse ritmebespreking en het telehartteam, waarbij je patiënten
voordraagt aan de cardiologen en hartchirurgen van het Haga Ziekenhuis.
Je participeert in het dienstensysteem waarin je voorwacht doet voor de Cardiologie.

Jouw kwaliteiten
⦁

Je bent gedreven tot het leveren van de allerbeste zorg.

⦁

Je hebt interesse voor het vakgebied Cardiologie.

⦁

Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden; je bent helder en to-the-point.

⦁

Je staat stevig in je schoenen in het contact met patiënten, familie en collega’s.

Wat wij vragen
⦁

Je bent (bijna) afgestudeerd basisarts en (bijna) BIG geregistreerd.

⦁

Bij voorkeur heb je de ambitie jezelf te specialiseren tot cardioloog.

⦁

Kom je bij ons werken? Dan vragen we je om je Verklaring Omtrent Goed Gedrag bij ons
in te leveren.

Wat wij bieden

1

⦁

Je verdient maximaal € 5.154 bruto per maand (FWG 65) bij een 36-urige werkweek

⦁

Je krijgt een contract voor 38 uur

⦁

Standplaats Delft

⦁

Bekijk het complete overzicht van onze arbeidsvoorwaarden.

Ja, ik wil deze baan
Stuur jouw motivatie en cv naar Chantal van Steekelenburg, (c.vansteekelenburg@rdgg.nl).
Voor meer informatie kun je bellen met dr. Jurjan Schipper of dr. Arnaud Hauer, cardiologen
telefoonnummer (015) 260 30 60
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