Wij zoeken een enthousiaste:
ARTS NIET IN OPLEIDING TOT SPECIALIST (ANIOS)
32/36 uur per 1 augustus
De pluspunten
 Je levert een bijdrage aan de continuïteit van de basis medische zorg in de kliniek
 Je kunt onderzoeken of de revalidatie voor jou een passend specialisme is
 Je werkt intensief samen met meerdere disciplines in de revalidatiezorg
 Supervisie van revalidatiearts en klinisch stafarts (internist)
Wat ga je doen?
Als ANIOS ben je verantwoordelijk voor de basis medische zorg op één van de
verpleegafdelingen (neurologie, dwarslaesie/ orthopedie, kind en jeugd). Hierbij wordt je
gesuperviseerd door de revalidatiearts en de klinisch stafarts. Je verzorgt de opnames op
de afdeling en regelt de dagelijkse medische zorg op de klinische afdeling. Daarnaast ben
je ook betrokken bij de revalidatieaspecten van de behandeling. Je bent de
coördinerende arts voor de revalidant gedurende de opname in de kliniek. Ook de
begeleiding van coassistenten in verschillende stadia van hun opleiding maakt onderdeel
uit van de functie.
Wat zoeken wij in jou?
 Je bent afgestudeerd basisarts
 Je vind het een uitdaging om te zorgen dat de basis medische zorg voor onze
revalidanten optimaal is.
 Je bent nieuwsgierig naar werken in de revalidatie
 Je bent communicatief en sociaal vaardig.
 Je kunt zelfstandig en goed in teamverband werken
Werken bij De Hoogstraat
Samen met jou willen we wat moeilijk gaat toch mogelijk maken, zodat kinderen en
volwassenen die bij ons revalideren hun beperkingen overwinnen en naar hun volle
vermogen mee kunnen doen in de maatschappij. Dit doe je door gastvrij te zijn, goed te
luisteren en aan te sluiten bij zowel de revalidanten als bij jouw collega’s.
Op de kliniek, met 121 bedden, zijn momenteel 3 ANIOS, 3 artsen in opleiding tot
revalidatiearts, 2 klinisch stafartsen en 10 revalidatieartsen werkzaam.
Er is ruimte om aan te sluiten bij de onderwijsactiviteiten van de Hoogstraat.
Arbeidsvoorwaarden
Als je bij De Hoogstraat Revalidatie in dienst bent, bieden we jou:
 Een prettige werksfeer.
 Een mooie, moderne werkomgeving bij het Wilhelminapark in Utrecht, goed
bereikbaar per fiets, OV en auto.
 Een jaar contract met een salaris tussen € 3.850,- en € 5.801,- bruto per
maand (FWG 65) op basis van een 36-urige werkweek.
 Een vakantietoeslag van 8,33% en volledige dertiende maand
 Uitgebreide gratis sportmogelijkheden
 De mogelijkheid om met belastingvoordeel een fiets of laptop aan te schaffen

Kom verder en maak kennis
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met H. Jaspers, klinisch stafarts (aanwezig
op dinsdag, donderdag en vrijdag) of J. Hooijer, klinisch stafarts (aanwezig op maandag,
woensdag en donderdag) via de receptie van de Hoogstraat 030-256 1211.
Direct solliciteren?
Je kunt je sollicitatiebrief met motivatie en cv uiterlijk woensdag 15 juni a.s. insturen
via onze website: www.dehoogstraat.nl/werken-bij
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op dinsdagmiddag 21 juni a.s.

