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Vacature Tekst

Op onze afdeling Geriatrie hebben we een vacature openstaan in de functie van
ANIOS klinische geriatrie 1,0 fte (40 uur in de week, 8 uur per dag) voor de duur van één jaar. Dit dienstverband
kan ingaan tussen 1 november 2022 en 1 februari 2023. Geen avond-/weekenddiensten.
Ons team
Het Elkerliek ziekenhuis beschikt over een volledige klinisch geriatrische functie bestaande uit kliniek, dagkliniek, polikliniek en
consultatieteam. De afdeling verleent stages voor de specialist ouderengeneeskunde in opleiding en coassistenten. Tevens zijn er
2 verpleegkundig specialisten aan onze vakgroep verbonden.Wij zijn een enthousiaste en toegankelijke vakgroep met relatief
jonge klinsiche geriaters waar al vele arts-assistenten en co-assistenten met plezier werken en hebben gewerkt.
Fijn werk @Elkerliek
Binnen het Elkerliek geven we warme ondersteuning aan initiatieven die bijdragen aan een betere zorg voor patiënten of
verbeteringen die ervoor zorgen dat jij en je collega’s meer voldoening kunnen halen uit je werk. Sterker nog: we verwachten van
jou als medewerker dat je hier actief aan bijdraagt. Want we willen dat jij werk kunt doen waar je echt blij van wordt. We gaan er
namelijk vanuit dat jij geniet wanneer je hoge kwaliteit van zorg kunt bieden aan patiënten.
De functie
De werkzaamheden worden verricht binnen een enthousiast geriatrisch team. Als ANIOS kom je te werken op de
verpleegafdeling. Als ANIOS ben je in dagdienst werkzaam en je draait geen avond- nacht- of weekenddiensten. Je beoordeelt
regelmatig geriatrische patienten op de SEH. Ook komen er iedere maand co-assistenten vanuit het Radboudumc bij ons hun coschappen lopen en zodoende neem jij actief deel aan alle onderwijs en leermomenten.
Wij zoeken
Wij zoeken een arts-assistent met een afgeronde opleiding tot basisarts en BIG registratie, affiniteit met ouderen en met
multidisciplinair werken. Je kunt goed communiceren in wisselende situaties. Je stelt prioriteiten in de werkzaamheden en handelt
volgens gemaakte afspraken en protocollen. Je houdt van puzzelen maar weet ook te handelen in acute situaties. Je wilt graag
kennismaken met alle aspecten van de Geriatrie en je wilt je hierin breed ontwikkelen. Je neemt graag onder supervisie de
verantwoordelijkheid van de totale medische zorg.

Wij bieden jou
·
·
·
·

Voldoening in je werk, werken in een team waar je blij van wordt;
Een jaarcontract en het salaris en de secundaire voorwaarden volgens cao ziekenhuizen;
Een functie in dagdienst en een 40 urige werkweek;
Een salaris in functiegroep 65 en de hoogte is afhankelijk van je opleiding en ervaring met een maximum van €5.801,-
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·
·
·

bruto per maand (op basis van een dienstverband van 36 uur per week);
Een persoonlijk plan om je te kunnen ontwikkelen, zowel professioneel als persoonlijk;
Je kunt onbeperkt gebruik maken van de online leerlijn “GoodHabitz”, toegang tot meer dan 100 online trainingen, die
je thuis kunt volgen op een moment wanneer het jou uitkomt. Denk aan trainingen zoals: Persoonlijke kracht, Veiligheid
en gezondheid, maar ook “Digitale vaardigheden”;
Naast een vaste eindejaarsuitkering, kent het Elkerliek flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een fiets en PC
plan en we hebben een actieve personeelsvereniging die veel organiseert.

Enthousiast geworden?
Ben je enthousiast geworden en matchen je wensen en profiel met deze functie? Dan ontvangen we graag je sollicitatie
uitsluitend via www.werkenbijelkerliek.nl Je kunt je sollicitatie richten aan Andrew Tan, klinisch geriater en vakgroepvoorzitter.
Ook kun je Andrew bellen met inhoudelijke vragen over de vacature via telefoonnummer: 0492-595267 (of per mail:
atan@elkerliek.nl). Reageer tot 1-12-2022 en we nemen daarna spoedig contact met je op om een sollicitatiegesprek in te
plannen.
Meer weten over (andere) mogelijkheden voor jou in het Elkerliek?
Stel gerust je vraag via WhatsApp aan Ellen Verheijen, onze corporate recruiter (06-11449655).

Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) screening en assessment maken onderdeel uit van de selectieprocedure.

Contact Informatie
Contactpersoon sollicitatie

Contactpersoon vacature

Naam

Ellen Verheijen
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