Arts-assistenten (niet in opleiding) Neurologie
Utrecht/Nieuwegein (NL)
Ben jij basisarts en op zoek naar een interessante werkplek binnen het neurologische specialisme?
Voor de maatschap Neurologie van het St. Antonius Ziekenhuis, centraal gelegen in Nederland,
zoeken wij per direct en per 1 januari 2023 twee enthousiaste arts-assistenten (niet in opleiding),
(ANIOS), die voor 38 uur per week ons team komen versterken.
Wat ga je doen?
Als ANIOS Neurologie ben je inzetbaar op onze locaties in Nieuwegein en Utrecht. Je houdt je bezig
met klinische en consultatieve werkzaamheden. In het St. Antonius Ziekenhuis heerst een uitmuntend
opleidingsklimaat. De laagdrempelige supervisie van onze specialisten creëert een veilig leerklimaat.
Er is veel aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling, met onder andere een maandelijkse
feedbackweek, groeiende verantwoordelijkheid en een neuroloog die je als mentor begeleidt bij je
ambities. Veel ANIOS stromen vanuit ons door naar een mooie opleidingsplaats tot neuroloog. Verder
bieden wij gestructureerd theoretisch onderwijs en bedside-teaching. In ons ziekenhuis werk je ook in
nacht- en weekenddiensten, waarbij er rekening wordt gehouden met een goede work-life balance.
Jij brengt mee
Wij zoeken enthousiaste en gedreven collega’s met goede contactuele eigenschappen, die
beschikken over een afgeronde opleiding tot basisarts. Je hebt veel interesse in het neurologische
vakgebied, bent bereid te participeren in onderwijs en te investeren in jezelf. Ook werk je goed samen
met andere disciplines, om zo de beste zorg aan onze patiënten te leveren.
Wij bieden
Aanstelling vindt plaats in dienstverband conform de Cao Ziekenhuizen. De functie is ingedeeld in
FWG 65, variërend van € 3.850- tot maximaal € 5.801,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband
(gemiddeld 38 uur p.w.). Wij bieden naast een uitdagende werkomgeving, goede secundaire
arbeidsvoorwaarden zoals een 13e maand, individuele loopbaanbegeleiding en
opleidingsmogelijkheden.
Aangenaam!
Samen zorgen voor de kwaliteit van leven, daar staan onze 6.000 betrokken medewerkers van het St.
Antonius Ziekenhuis voor. Naast de beste patiëntenzorg staat innovatie en onderzoek centraal. We
zijn niet voor niets een van de grootste topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. En dat
stralen we ook graag uit door onze focus te leggen op continue verbetering van onze zorg. Denk aan
de nieuwste behandeltechnieken en apparatuur. Onze klinische speerpunten zijn hart & vaat, longen
en kanker.
De maatschap
De maatschap Neurologie bestaat uit 16 neurologen, werkzaam op diverse locaties. Op de locaties
Utrecht en Nieuwegein werken 8 ANIOS, 2 à 3 AIOS, 4 semi-artsen en 7 co-assistenten. Er zijn
meerdere aandachtsgebieden, zoals vasculaire neurologie, neuro-oncologie, multiple sclerose,
neuromyologie, kinderneurologie, bewegingsstoornissen en slaapstoornissen. Bovendien is er een
grote afdeling Klinische Neurofysiologie. De afdeling Neurologie heeft voor beide locaties een Bopleiding in samenwerking met de afdeling Neurologie van het UMCU.
Contact
Wil je meer informatie over deze functie dan kun je contact opnemen met dr. Mark Huisman,
neuroloog/coördinator ANIOS, T 0031 883203914, e-mail mh.huisman@antoniusziekenhuis.nl of dr.
Marjon van der Meulen, neuroloog, opleider, T 0031 883203917, e-mail
m.meulen@antoniusziekenhuis.nl.

Solliciteren
Heb je interesse in deze ANIOS-functie binnen de maatschap Neurologie, dan ontvangen wij je
sollicitatie voorzien van je cv graag zo spoedig mogelijk, gericht aan dr. Mark Huisman en/of dr.
Marjon van der Meulen. Raadpleeg voor meer informatie ook de website www.antoniusziekenhuis.nl

