Meerdere keren per jaar zijn er vacatures voor een:

ANIOS Kindergeneeskunde – 40 uur per week
De werkzaamheden zullen voornamelijk plaatsvinden op de afdeling kindergeneeskunde
van het Diakonessenhuis, locatie Utrecht.
De vakgroep Kindergeneeskunde bestaat uit 10 kinderartsen, 1 chef-de-clinique en 7
anio’s. Wij bieden stageplekken aan co-assistenten, semi-artsen en haio’s. Er is intern
een nauwe samenwerking met de afdelingen Gynaecologie, KNO en de SEH. De leden
zijn werkzaam op de locaties Utrecht, Zeist en Doorn. De arts-assistent werkt uitsluitend
op de locatie Utrecht.
Wat zijn je werkzaamheden
De arts-assistent is verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg en continuïteit van zorg op
de couveuze- of de kinderafdeling. Hij/zij loopt dagelijks visite, neemt nieuwe patiënten
op, werkt een differentiaal diagnostisch programma uit, bepaalt het beleid, bewaakt het
ziektebeloop, houdt contact met de ouders, etc. Dit alles is uiteraard in nauw overleg
met de superviserende kinderarts. Ook bij patiënten opgenomen voor andere specialisten
is er regelmatig kindergeneeskundige bemoeienis nodig. Naast afdelingstaken verricht de
arts-assistent ook spoedconsulten op de kraamafdeling en de SEH. Tevens neemt de
arts-assistent deel aan het georganiseerde onderwijs.
Wij vragen
Voor deze functie zoeken wij kandidaten die in het bezit zijn van het basisarts diploma.
Klinische ervaring, al dan niet op het gebied van kindergeneeskunde, strekt tot
aanbeveling maar is geen vereiste om op deze vacature te kunnen reageren.
Wij zoeken een art-assistent die
duidelijke affiniteit heeft met het zieke kind
communicatief vaardig genoeg is om aan te sluiten op het belevingsniveau van
kinderen tussen de 0 en 18 jaar oud
stressbestendig is, kan omgaan met sterk wisselende werkdruk, en flexibel is in
werken op verschillende dagen en tijden
inventief is in het beantwoorden van vragen van kinderen en adequaat is in de
omgang met ouders en verzorgers.
Wij bieden
Salariëring is afhankelijk van relevante werkervaring. Na een proefperiode van drie
maanden, vindt de aanstelling plaats voor de duur van een half jaar, met een optie tot
eenmalige verlenging van een half jaar. De arbeidsduur is gemiddeld 40 uur per week.
De assistenten doen mee in een systeem van avond- en weekenddiensten.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuizen, zoals een eindejaarsuitkering
van 8,33% en opname in het pensioenfonds PFZW.
Overige informatie
Nadere informatie over deze vacature is te verkrijgen bij Dr. Wouter de Waal, kinderarts,
088 - 250 6984. U kunt solliciteren naar deze functie door uw motivatiebrief en
Curriculum Vitae te mailen naar secretariaatkindergeneeskunde@diakhuis.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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Over het MSBD
Het MSBD is een coöperatie die de vrijgevestigd medisch specialisten in het
Diakonessenhuis samenbrengt in één bedrijf. Het MSBD telt 142 leden die gezamenlijk
garant staan voor kwalitatief hoogwaardige zorg. Het is onze ambitie om uit te groeien
tot een toonaangevend bedrijf voor medisch specialistische zorg in de regio. Om dit te
bereiken bieden wij een ondernemend en stimulerend werkklimaat, waar samenwerking,
opleiding en persoonlijke ontwikkeling vanzelfsprekend zijn. Ondernemende professionals
krijgen dan ook alle ruimte om te komen met initiatieven om zich verder te ontwikkelen
en ambities waar te maken.
Over het Diakonessenhuis Utrecht, Zeist, Doorn
Het Diakonessenhuis, opgericht in 1844, is een vooruitstrevend algemeen ziekenhuis op
drie locaties in de regio Utrecht. Ruim 2500 medewerkers, onder wie 185 medisch
specialisten, zetten zich dagelijks in om patiënten ‘de beste zorg dichtbij’ te bieden.
Kwalitatief hoogwaardige, veilige, tijdige en persoonlijke zorg in een prettige omgeving
staan voorop. Het Diakonessenhuis ontvangt jaarlijks erkenningen van diverse
onafhankelijke instanties waaronder patiëntenorganisaties. Het Diakonessenhuis is een
erkend opleidingsziekenhuis en verricht diverse (wetenschappelijke) onderzoeken.
Jaarlijks bezoeken zo’n 400.000 mensen de poliklinieken, worden circa 25.000 patiënten
opgenomen en vinden er ruim 32.000 dagbehandelingen plaats.
Meer informatie: www.diakonessenhuis.nl
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