ANIOS Maag-Darm-Leverziekten
Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar
De maatschap Medisch Specialisten Noord West is het medisch-specialistisch bedrijf dat werkzaam is
in de Noordwest Ziekenhuisgroep, die behoort tot de Stichting Topklinische Ziekenhuizen (STZ). Zij
bieden basiszorg en complexe specialistische zorg aan de inwoners van Noordwest Holland. MSNW
staat voor goede medische zorg, is innovatief en ambitieus. De organisatorische eenheid MaagDarm-Leverziekten is per direct op zoek naar enthousiaste jonge artsen die onze groep willen
versterken als
ANIOS Maag-Darm-Leverziekten m/v voor de locatie Alkmaar en Den Helder
De organisatorische eenheid Maag-Darm-Leverziekten (MDL)bestaat uit 14 specialisten verdeeld
over de locaties Alkmaar, Den Helder en Schagen. Bij de zijn 15 arts-assistenten werkzaam waarvan
4 als AIOS. Wij zijn een ambitieuze vakgroep die naast uitstekende medische zorg volop aandacht
heeft voor opleiding, onderzoek en een goede werksfeer.
De functie:
De ANIOS draagt samen met de andere A(N)IOS zorg voor patiënten met MDL-aandoeningen op de
afdeling MDL, de acute opname afdeling en SEH. De ANIOS worden tevens betrokken bij het
verlenen van consulten op andere afdelingen en bij alle opleidingsactiviteiten. Bij bewezen
geschiktheid is het ook mogelijk poliklinische zorg onder supervisie te verlenen. In dit geval worden
de ANIOS 1 dag per week op locatie Den Helder ingezet, alle andere werkzaamheden zijn in Almaar
gelokaliseerd. De MDL heeft een eigen 24/7 voorwachtdienst aan de poort en de ANIOS draaien mee
in de dienstrooster.
Wij zoeken:
Een enthousiaste ANIOS met affiniteit voor de MDL. Ook ANIOS met voorliefde voor een ander
vakgebied, die wil kennismaken met de MDL, nodigen wij uit om te solliciteren. U beschikt over goede
communicatieve eigenschappen, heeft een flexibele houding binnen een team en zet zich graag in
voor de beste patiëntenzorg.
Wij bieden:
-

Een uitdagende baan in een complexe en inspirerende organisatie.

-

Een goed opleidingsklimaat waarin verantwoordelijkheid wordt genomen om jou actief te
begeleiden in het vormgeven van jouw verdere loopbaan. Wat zijn jouw ambities? Graag
denken wij met je mee!

-

Mogelijkheden tot onderzoek.

-

Een jaarcontract, bij voorkeur fulltime, met de mogelijkheid tot verlenging.

-

Op de arbeidsvoorwaarden is de CAO Ziekenhuizen van toepassing.

Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Mw. K Schortinghuis, Onderwijs
coördinator MDL, tel. 072-5482826 .
Schriftelijke reactie op deze vacature, vergezeld van een CV en eventuele referenties, kunnen gericht
worden aan dhr. M. Klemt-Kropp, MDL-opleider via K.Schortinghuis@nwz.nl .

