ANIOS Neurologie (mogelijkheid tot
gecombineerd ANIOS-schap)
Voor de Zorgkern Neurologie zoeken wij een arts-assistent (ANIOS) die
ons team komt versterken. Ook behoort het doorlopen van een
gecombineerd ANIOS-schap tot de mogelijkheden. Starten kan op elk
moment, in overleg.
JOUW functie
Als ANIOS Neurologie ben je werkzaam op de spoedeisende hulp en de
verpleegafdeling. Tevens doe je consulten op andere afdelingen. Daarnaast:
 Ben je onder supervisie van de neuroloog verantwoordelijk voor de
diagnostiek en behandeling bij neurologische patiënten.
 Bij voldoende bezetting behoort een poliklinisch spreekuur doen tot de
mogelijkheden;
 Functioneer je als voorwacht in een wisselend rooster van avondnacht- en weekenddiensten met maximaal negen arts-assistenten;
 Ontwikkel je jouw neurologische kennis en vaardigheden. Jouw passie
voor het vak draagt bij aan het verbeteren van de zorg binnen Amphia.
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.
JOUW werkomgeving
Je bent werkzaam in ons spiksplinternieuwe ziekenhuis op de locatie
Molengracht in Breda. Het team bestaat uit neurologen, arts-assistenten
(verschillende specialismen) co-assistenten vanuit het Erasmus MC en
verpleegkundig specialisten in opleiding.

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.
Amphia als JOUW werkgever
Werken bij Amphia betekent werken in hét topklinisch ziekenhuis van de mooie
stad Breda. Wij bieden je een jaarcontract met de mogelijkheid op verlenging.
 Een salaris van maximaal € 5.504,- bruto per maand, conform CAO
Ziekenhuizen (functiegroep 65, op basis van 36 uur);
 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.
Wie ben JIJ?
Jij gaat voor de beste resultaten en zet de klant hierin centraal. Goede
communicatieve, sociale vaardigheden en doorzettingsvermogen zijn voor jou
vanzelfsprekend. Daarnaast beschik je over:
 Een afgeronde opleiding geneeskunde;
 Affiniteit met neurologie.
Interesse?
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met:
 Dr. J.M. Costerus, neuroloog en begeleider ANIOS
076 595 2321 / jcosterus@amphia.nl of;
 Dr. A.G.W. van Norden, neuroloog en medisch manager
076 595 5636 of AvanNorden@amphia.nl of;
 Dr. C.A.M.M. van Oers, neuroloog en voorzitter van de vakgroep
Neurologie, 076 595 5678 CvanOers1@amphia.nl.
Solliciteren kan via dr. J. M. Costerus (jcosterus@amphia.nl), met kopieën aan
de andere genoemde neurologen.
Wil je, voordat je solliciteert, wat meer informatie over werken bij Amphia?
Stuur gerust WhatsApp-bericht naar de afdeling HR via 06-13 38 34 60.

Bijzonderheden
Het inwinnen van referenties maakt standaard onderdeel uit van de
sollicitatieprocedure. Voor invulling van deze vacature is tevens een screening
noodzakelijk. Als je solliciteert op deze vacature gaan wij er vanuit dat je
meewerkt aan de referentiecheck en screening.
Uiterlijk drie maanden na indiensttreding is het overleggen van een Verklaring
Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen (VOG NP) verplicht.
Kijk voor meer informatie over Amphia op onze website www.amphia.nl
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

