ANIOS Neurologie
Wat ga je doen?
Als ANIOS Neurologie ben je werkzaam op de spoedeisende hulp, de
verpleegafdeling en doe je consulten op andere afdelingen. Jij bent onder
supervisie van de Neuroloog verantwoordelijk voor de diagnostiek en
behandeling van Neurologische patiënten. Je bent samen met de Neuroloog,
collega ANIOS, physician assistants en verpleegkundig specialisten
verantwoordelijk voor de diagnostiek en behandeling van de klinische
neurologische patiënten. Hierbij ontwikkel jij jouw Neurologische kennis en
vaardigheden.
Daarnaast denk jij door jouw passie en enthousiasme graag mee over het
verbeteren van de zorg binnen Amphia. Jij functioneert als voorwacht in een
wisselend rooster van dag-, avond-, nacht- en weekenddiensten met maximaal
negen arts-assistenten.
De meerderheid van de arts-assistenten Neurologie stroomt vanuit Amphia
door naar een opleidingsplaats. Voor doorstroom naar de opleiding tot
neuroloog hebben wij een samenwerkingsverband met de afdeling neurologie
van het Erasmus MC.
Ook als je interesse hebt in meerdere specialismen, in voorbereiding op een
andere specialisatie of opleiding, ben je van harte welkom! Wij bieden je dan
een gecombineerd ANIOS-schap waarbij je start op neurologie en daarna
opeenvolgend werkzaam bent als ANIOS longziekten en ANIOS interne
geneeskunde. Dit is een uitstekende voorbereiding op bijvoorbeeld de opleiding
tot huisarts.
Met wie?
Je bent werkzaam in ons spiksplinternieuwe ziekenhuis op de locatie
Molengracht in Breda. Het team bestaat uit Neurologen, arts-assistenten,
verpleegkundig specialisten, physician assistents en co-assistenten vanuit het
Erasmus MC.
Amphia kent een uitstekend opleidingsklimaat en besteedt veel aandacht aan
het onderwijs aan arts-assistenten en coassistenten, door o.a.
boekbesprekingen en klinisch onderwijs en diverse multidisciplinaire
besprekingen.

Werken bij Jouw Amphia
Wij zijn Amphia. Het topklinisch ziekenhuis van de mooie stad Breda. Binnen
Amphia draait het om mensen en hun gezondheid. Dat doen we niet alleen,
maar samen. Ongeveer 5000 medewerkers zetten zich dagelijks in voor de
beste zorg voor iedere unieke patiënt. Als opleidingsziekenhuis bieden wij veel
ruimte voor jouw groei en ontwikkeling. Allemaal in ons nieuwe moderne
ziekenhuis geheel ingericht op de toekomst.
En wie ben jij?
 Jij beschikt over een afgeronde basisopleiding Geneeskunde of rondt
deze binnenkort af. Daarnaast heb je affiniteit met Neurologie.
 Jij gaat voor de beste resultaten en zet de patiënt hierin centraal. Door
jouw nieuwsgierigheid zorg je ervoor dat de patiënt de best mogelijke
zorg krijgt.
 Goede communicatieve, sociale vaardigheden en
doorzettingsvermogen zijn voor jou vanzelfsprekend.
Dit mag je van ons verwachten.
 Wij bieden je een jaarcontract met de mogelijkheid op verlenging.
 Een salaris binnen FWG 65 (min. € 3.774,- tot max. € 5.620,-).
 8,3% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering;
 De mogelijkheid om parttime te werken;
 Een tegemoetkoming in eventuele verhuiskosten;
 Vergoeding van neurologische nascholing (zoals de Biemondcursus),
bij aanblijven van minimaal 6 maanden;
 Mogelijkheden voor je persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld door
discipline overstijgend onderwijs.
 Een actieve, gezellige arts-assistenten vereniging
Lees hier meer over alle arbeidsvoorwaarden.
Contactgegevens
Sluitingsdatum: 30-6-22
Heb jij nog vragen over deze uitdagende rol? Neem dan contact op met dr. J.M.
Costerus, neuroloog en begeleider ANIOS.
- Emailadres JCosterus@amphia.nl
- Telefoonnummer 076 595 2321
Solliciteren naar: jcosterus@amphia.nl

