De vakgroep Plastische Chirurgie van het Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis, locatie ETZ Elisabeth, heeft
per 1 februari 2020 een vacature voor een:

ANIOS Plastische Chirurgie
voor 38 uur per week

Jouw uitdaging
Als ANIOS Plastische Chirurgie:
 Ben je onder supervisie van Plastisch chirurgen als zaalarts verantwoordelijk voor de opvang,
diagnostiek en behandeling van de opgenomen patiënten.
 Draag je zorg voor een adequate verslaglegging.
 Heb je gelegenheid om bij operaties mee te kijken.

Jouw werkomgeving
De vakgroep Plastische Chirurgie bestaat uit 6 Plastisch chirurgen en een PA in opleiding.
Patiëntgerichtheid en patiëntvriendelijkheid staan bij ons centraal waarbij kwaliteit wordt geleverd
door samen te werken, het nemen van eigen verantwoordelijkheid en flexibel zijn.

Jouw profiel
Je hebt:
 Een afgeronde opleiding Geneeskunde en een BIG-registratie.
 Bij voorkeur werkervaring opgedaan op een afdeling Heelkunde of Plastische Chirurgie.
 Een patiënt- en klantgerichte, integere en kwaliteitsgerichte werkhouding.
 Goede communicatieve vaardigheden en bent stressbestendig.
 Een gezonde dosis humor en een goed relativeringsvermogen.

Ons aanbod






Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van een jaar. Een eenmalige
verlenging behoort tot de mogelijkheden.
Salaris volgens een functie-indeling in FWG 65. Het bruto maandsalaris voor deze functie
bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 5.257,- bij een werkweek van 36
uur.
Wij bieden ruime gelegenheid tot extra (bij)scholing, verdieping en verbreding. Werken bij ETZ
betekent werken in een omgeving waar ontwikkeling en vitaliteit worden gestimuleerd.
Veel aantrekkelijke extra arbeidsvoorwaarden, zoals een vaste eindejaarsuitkering van 8,33%,
vakantietoeslag, collectiviteitskorting op verschillende verzekeringen, tegemoetkoming
reiskosten, meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden met o.a. een uitgebreid fietsenplan.

Informatie en sollicitatie
Neem voor meer informatie contact op met de heer S. Klein, plastisch chirurg, tel. (013) 2216976. Stuur
je cv en motivatiebrief voor 22 december a.s. aan vacatures@etz.nl. Gebruik daarvoor het online
sollicitatieformulier en vermeld vacaturenummer.
Bij indiensttreding doen wij een aanvraag voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij de gemeente
waar je ingeschreven staat. Een VOG geeft aan dat jouw gedrag geen belemmering vormt voor deze
functie. De VOG moet binnen 2 maanden na je eerste werkdag in ons bezit zijn.

Aanvullende informatie
Na voorselectie zal een meeloopdag worden ingepland in de tweede week van januari.

