
ANIOS Neurologie   

32-36 uur per week  

Functieomschrijving 

Arts-assistent niet in opleiding (ANIOS) neurologie 

Wil jij ook werken in hét stadsziekenhuis van Amsterdam? Wij zoeken een nieuwe collega 
neurologie (ANIOS) die graag een belangrijke bijdrage wil leveren aan onze patiëntenzorg.  
 

Functie omschrijving  

 

OLVG is een topklinisch ziekenhuis, aangesloten bij Santeon ziekenhuizen. Wij bieden topklinische en 

topreferente zorg waarbij opleiden, kwaliteit en veiligheid voorop staan. Je komt te werken in hét 

stadziekenhuis van Amsterdam voor de Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) Neurologie. Een 

dynamisch en innovatief werkgebied waar de gehele mens centraal staat.  

 

Er heerst een plezierige werksfeer waarin opleiden en patiëntenzorg centraal staan. 
Met je collega’s werk je onder supervisie op de verschillende afdelingen binnen RVE Neurologie. 
Daarnaast geef jij onderwijs aan o.a. co-assistenten, verpleegkundigen en andere (medische) 
disciplines en kan je meewerken en bijdragen aan het schrijven van protocollen en kwaliteitsnormen 
en indien gewenst meedoen aan uitvoering van een 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). 

 

Werkomgeving  

 

De vakgroep bestaat uit 15 neurologen, 14 arts-assistenten in opleiding en 15 arts-assistenten niet in 

opleiding neurologie en is werkzaam op 3 locaties: OLVG West, OLVG Oost en OLVG Spuistraat. De 

grootte van de vakgroep maakt dat er veel expertise is op velerlei vlak binnen de neurologie en de 

verschillende locaties maken dat het werk altijd dynamisch is. 

 

Functie-eisen 

• Je hebt de opleiding tot basisarts afgerond; 

• Je kunt onder druk en in teamverband werken en bent flexibel; 

• Je beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden. 

 

Wij bieden 

Wij bieden je een uitdagende baan in een prettige werkomgeving. En dat op een afdeling waarbij 

kwaliteit, collegialiteit en flexibiliteit zeer belangrijke waarden zijn. 

Het betreft een functie voor bepaalde tijd voor de duur van een jaar. De CAO ziekenhuizen is van 

toepassing. Afhankelijk van je ervaring en opleiding word je ingeschaald in FWG-schaal 65. 

Bovendien bieden we je uitstekende arbeidsvoorwaarden en een goede reiskostenregeling conform 

de CAO Ziekenhuizen.  
 

Meer weten 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met  Prof. H.C. Weinstein, neuroloog, 

via het telefoonnummer 020 510 8782.  

Interesse? We ontvangen jouw curriculum vitae en motivatiebrief graag, dit kan per email gestuurd 

worden naar A.Franken@OLVG.nl  

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

