ANIOS Kindergeneeskunde
Kom jij als ANIOS Kindergeneeskunde onze dynamische afdeling versterken?
Vacature details
•
•
•

Locatie Veldhoven
Aantal uren 38
Categorie Artsen

Wij bieden een interessante, veelzijdige en uitdagende baan in een prettige werksfeer op een
dynamische afdeling.
Je werkzaamheden als ANIOS Kindergeneeskunde
•
•
•

Als ANIOS ben je mede verantwoordelijk voor de patiënten die op de Neonatale
Intensive Care Unit en de algemene pediatrie zijn opgenomen.
Tevens krijg je ruimschoots de gelegenheid ervaring op te doen in poliklinische taken,
patiëntenzorg op de eerste hulp en opvang van pasgeborenen.
Samen met de andere AIOS, ANIOS en Nurse Practitioners verzorg je de 24uursdiensten vanuit een drie-ploegensysteem.

Je ontvangt van ons theoretisch en praktisch onderwijs. Wij stimuleren het participeren in
wetenschappelijk onderzoek en begeleiden je graag daarin. Graag denken wij met je na over
je verdere carrière en bij goed functioneren verdien je vanzelfsprekend onze steun bij
doorstromen naar een opleidingsplaats.
Je toekomstige afdeling en team
Máxima Medisch Centrum (MMC) locatie Veldhoven beschikt over een (NICU) Neonatale
Intensive Care Unit met 18 IC/HC- bedden onder medische eindverantwoordelijkheid van
negen kinderartsen-neonatologen. De kinderafdeling, spoedeisende hulp en polikliniek vallen
onder de verantwoordelijkheid van tien kinderartsen met ieder hun eigen
aandachtveld/deelspecialisme. MMC heeft de beschikking over een prachtig nieuw Vrouw
Moeder Kind- centrum waarin gewerkt wordt volgens het Family Centered Care principe.
De afdeling verzorgt het perifere gedeelte van de opleiding tot kinderarts in samenwerking
met Medisch Universitair Centrum Maastricht, en heeft ook veel contacten en

samenwerkingsverbanden met andere opleidingsklinieken. Momenteel zijn op onze afdeling
in totaal 13 AIOS, ANIOS en Verpleegkundig Specialisten werkzaam.
Deze baan past bij je als
•
•
•
•

Je een ambitieuze, enthousiaste en leergierige basisarts bent of een student in de
laatste fase van de opleiding met belangstelling voor de kindergeneeskunde.
Je evenwichtig bent en beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
Je van aanpakken houdt en in staat bent om het hoofd in acute situaties koel te
houden.
Je je bewust bent van je eigen capaciteiten, maar ook de grenzen daarvan kent.

Waarom kies je voor MMC?
•

•
•
•

•
•
•

Wij zijn een STZ-ziekenhuis (met locaties in Veldhoven en Eindhoven) met meerdere
topklinische functies. Onze ruim 3400 medewerkers, waaronder ruim 200 medisch
specialisten, leveren iedere dag weer hoogwaardige en vernieuwende zorg.
Ons doel is om Brabant gezonder te maken, we doen dan ook veel preventief.
We werken steeds meer vanuit waardegedreven zorg, waarbij samenwerking tussen
verschillende afdelingen (maar ook verschillende zorgpartners) essentieel is.
Als opleidingsziekenhuis bieden wij diverse (vervolg)opleidingen aan, daarnaast vinden
wij het belangrijk dat iedere medewerker zich blijft ontwikkelen. Wij stimuleren en
faciliteren dit.
Wij bieden een mooi arbeidsvoorwaardenpakket.
De aanstelling geschiedt voor bepaalde tijd (maximaal 2 jaar).
Wij bieden het beste van twee werelden: ruimte voor ontwikkeling, innovatie en
wetenschap binnen een vertrouwde, transparante en laagdrempelige omgeving.

Interesse?
Heb je interesse in deze functie bij MMC? Dan ontvangen we je sollicitatie graag zo spoedig
mogelijk via onderstaande sollicitatieknop.
Wil je meer informatie over deze vacature? Bel of maak een afspraak met de heer dr. F.J.J.
Halbertsma, Kinderarts-Neonatoloog, te bereiken via telefoonnummer (040) 888 8270.
ANIOS-plekken zijn niet doorlopend beschikbaar. Zodra er een plek vrijkomt, maken wij een
selectie uit de binnengekomen kandidaten.
Voor iedere medewerker die wij aan willen nemen gaan we referenties na, vragen we een
VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) op en controleren we (indien van toepassing) het
beroepsregister.
Solliciteren

