ANIOS Urologie
De functie
De maatschap Urologie heeft een vacature voor een ANIOS voor een periode van 1
jaar, zo spoedig mogelijk. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste basisarts met ambitie
binnen de urologie. In het Martini Ziekenhuis wordt het specialisme Urologie in de volle
breedte, door 5 urologen beoefend.
Naast de opleiding van co-assistenten, heeft de maatschap ook een actieve rol in het
opleiden van medisch specialisten tot uroloog binnen de OOR Noord & Oost.
De vakgroep wordt ondersteund door twee verpleegkundig specialisten voor functionele
en oncologische urologie. Er wordt binnen de maatschap volop gebruik gemaakt van de
da Vinci robot. Dit vooral bij de behandeling van prostaat- en blaascarcinoom.
We vragen
U heeft uw studie geneeskunde afgerond en u bent ingeschreven in het BIG-register.
Ook belangstellenden die binnenkort afstuderen, worden uitgenodigd te reageren.
We bieden
Het salaris bedraagt conform CAO Ziekenhuizen maximaal € 5.257,- bij een 36-urige
werkweek (FWG 65). Het betreft een dienstverband van 1 jaar, op basis van gemiddeld
36 uur per week.
Je ontvangt 8,33% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering.
Ook biedt de Cao Ziekenhuizen o.a. regelingen op het gebied van verhuiskosten,
studiekosten, ziektekosten en pensioen. Het Martini Ziekenhuis is aangesloten bij het
pensioenfonds Zorg en Welzijn. We hebben een aantal goede voorzieningen voor
medewerkers, o.a. collectieve zorgverzekeringen, pc privé regeling, het fietsplan,
bedrijfsfitness en een fiscale regeling woon-werkverkeer.
Het Martini Ziekenhuis is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en met de auto.
Voor medewerkers is op loopafstand een ruim parkeerterrein aanwezig.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw W.A.K.M. Windt, uroloog en
medisch manager, tel. (050) 524 5908 of W.A.K.M.Windt@mzh.nl.
Kijk op www.martiniziekenhuis.nl voor meer informatie over ons ziekenhuis.
Belangstelling?
Je kunt solliciteren op de vacature via het vacatureoverzicht op de website van het
Martini Ziekenhuis.
Samen voor de beste zorg!
De beste zorg vraagt om de beste professionals. Wij investeren volop in de opleiding en
ontwikkeling van onze medewerkers. Daarvoor zijn we ook dit jaar weer erkend als
Topwerkgever en Leerbedrijf. Als topklinisch opleidingsziekenhuis onderscheiden we
ons met een breed aanbod excellente medisch-specialistische zorg en een aantal
expertisegebieden. Samen met de Santeon ziekenhuizen werken we aan kwaliteit en
innovatie.

In het Martini Ziekenhuis werken 220 medisch specialisten, 3000 medewerkers en 250
vrijwilligers. Samen bieden wij de beste zorg aan 380.000 poliklinische patiënten en
27.000 klinische patiënten per jaar.
Acquisitie n.a.v. deze vacature is niet gewenst!

