
Samenvatting 

Wil jij als ANIOS werken op de afdeling Neurologie in hét stadziekenhuis van Amsterdam? Solliciteer 

direct! 

Werkomgeving 

OLVG is een topklinisch ziekenhuis aangesloten bij Santeon ziekenhuizen. Wij bieden top- klinische 

en referente zorg waarbij opleiden, kwaliteit en veiligheid voorop staan. Je komt te werken voor de 

Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) Neurologie, een dynamisch en innovatief werkgebied 

waar de gehele mens centraal staat. 

 

De vakgroep bestaat uit 17 neurologen, 20 AIOS en 14 ANIOS. De grootte van de vakgroep maakt dat 

er veel expertise is binnen de Neurologie. Tevens zorgen de verschillende locaties voor een 

dynamische werkomgeving. Je komt te werken in een gezellig team met een plezierige werksfeer 

waarin opleiden en patiëntenzorg centraal staan. 

 

OLVG heeft twee hoofdlocaties, aan het Oosterpark en aan de Jan Tooropstraat en twee kleinere 

locaties. Jouw werkzaamheden zullen plaatsvinden op locatie Oost, West en de Spuistraat. 

Over de functie 

Als ANIOS Neurologie wil jij niet liever dan je verdiepen in neurologische aandoeningen. Je werkt met 

collega’s onder supervisie op diverse afdelingen Neurologie. Ook geef jij onderwijs aan bijvoorbeeld 

co-assistenten, verpleegkundigen en andere (medische) disciplines.  Er is veel ruimte om te leren en 

jezelf te ontwikkelen. Ook als ANIOS doe je mee aan opleidingsactiviteiten. Daarnaast zal een mentor 

aangesteld worden vanuit de AIOS Neurologen die je eigen doelstellingen en ontwikkeling monitort 

waarbij je gebruik maakt van een portfolio. Verder wordt je vanuit OLVG een ANIOS empowerment 

programma aangeboden.  

 

Dit past helemaal bij jou: 

• verbeteren en ontwikkelen van de zorg 

• het schrijven van protocollen en kwaliteitsnormen 

• bijdrage aan uitvoeren  van wetenschappelijk onderzoek. 

De opleiding neurologie in OLVG heeft de volledige opleidingsbevoegdheid en is aangesloten bij 

RONA (Regionaal Opleidingen Neurologie Amsterdam), een samenwerking met Amsterdam 

UMCA,  locatie VUmc en AMC (www.rona.amsterdam.nl). 

Functie-eisen 

We verleggen de bekende weg als het bijdraagt aan het resultaat. En bedenken het liefst hoe het nóg 

beter kan. Op eigen wijze en met elkaar. Daarom ben jij ook een flexibele en communicatieve 

teamspeler die samen met jouw collega’s elke dag weer voor de beste zorg gaat. 

 

Dit neem je ook mee: 

• Je bent een BIG-geregistreerd basisarts 

Wij bieden 

http://www.rona.amsterdam.nl/


Werken bij OLVG betekent werken in hét stadsziekenhuis van Amsterdam. Een werkomgeving waar 

jij je optimaal kunt ontwikkelen. Want jouw wensen en ideeën doen ertoe. Zo doen we dat bij OLVG. 

 

Daarom bieden we jou: 

• minimaal €3.850,- en maximaal €5.801,- bruto per maand (fulltime) in FWG-schaal cao 65 

ziekenhuizen 

• dienstverband voor de periode van één jaar 

• kostendekkende OV-reiskostenvergoeding 

• flexibele reiskostenregeling, waarbij jij iedere dag kunt kiezen welk vervoer jou het beste 

uitkomt 

• eindejaarsuitkering van ruim 8% 

• vakantiegeld van ruim 8% 

• 144 uur vakantieverlof 

• persoonlijk levensfasebudget van 57 uur extra verlof en de ruimte om te werken aan jouw 

eigen ontwikkelingswensen 

• sterk in je werk programma: met vitaliteitscoaching, gezonde nachtmaaltijden, 

ontspanningsruimten en meer 

• pensioenregeling bij PFZW 

• voordeel op jouw ziektekostenpremie met onze collectieve ziektekostenverzekering. Kies uit 

IZZ, Zilveren Kruis Achmea of Zorg en Zekerheid 

• kortingen op verzekeringen en financiële diensten van Centraal Beheer Achmea 

• korting bij diverse lokale ondernemers, zoals eettentjes, cafés en sportcentra 

• onbeperkt toegang tot e-learnings en ons vitaliteitsprogramma 

• de keuze in arbeidsvoorwaarden die bij jou passen. Zoals de mogelijkheid om een nieuwe 

telefoon, fiets of laptop met belastingvoordeel aan te schaffen 

Deze arbeidsvoorwaarden zijn op basis van een fulltime dienstverband (36 uur per week). 

Interesse in deze vacature? 

Wij ontvangen jouw sollicitatie graag via a.franken@olvg.nl   

 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Almas Franken, 

opleidingscoördinator, te bereiken via 080 510 8780. 

 

Indien bovengenoemde contactpersoon niet bereikbaar is, neem dan telefonisch contact op met de 

recruiter of mail naar recruitment@olvg.nl. 
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