ANIOS Longziekten
Kom jij als ANIOS Longziekten onze vakgroep versterken?
Vacature details




Locatie Eindhoven-Veldhoven
Aantal uren 24 - 38
Categorie Artsen

Als ANIOS ben je zowel in de kliniek, polikliniek als in de behandelkamer werkzaam. Op deze
manier maak je kennis met het veelzijdige vak van de longgeneeskunde, welke veel
raakvlakken heeft met specialismen zoals cardiologie, interne geneeskunde, oncologie en
reumatologie. Je werkt dan ook intensief samen met diverse specialisten. In de kliniek ben je
samen met een andere ANIOS, eventueel een AIOS Interne Geneeskunde en superviserend
longarts verantwoordelijk voor de dagelijkse medische zorg.
Je werkzaamheden als ANIOS Longziekten




Jouw dag bestaat uit het lopen van visites, draaien van poliklinisch spreekuur,
verrichten van onderzoek, opstellen én uitvoeren van behandelplannen en voeren van
gesprekken met patiënten.
Naast participeren in reguliere patiëntenbesprekingen, krijg je de mogelijkheid om
onderwijs te volgen op het gebied van pulmonologie, interne geneeskunde en
cardiologie. Je krijgt de ruimte om ook zelf invulling te geven aan de inhoud van deze
scholingen.

In deze functie krijg je volop de gelegenheid om je te ontwikkelen en ervaring op te doen als
ANIOS en kun je ontdekken of jouw ambities op het gebied van longziekten liggen. De
longartsen zorgen voor een goede begeleiding in het vakgebied zodat jij je verder kunt
ontplooien als arts. Indien de opleiding tot longarts een logische vervolgstap in je carrière is,
wordt ondersteuning geboden bij het vinden van een opleidingsplaats, wat tot op heden
succesvol is gebleken.
Je toekomstige werkomgeving en collega’s
De vakgroep longziekten bestaat uit acht longartsen. Kijk voor meer informatie over de
vakgroep longziekten op https://longziekten.mmc.nl.

Deze functie past bij je als




Je een ambitieuze (basis)arts bent met affiniteit voor longgeneeskunde.
Voor jou goede communicatieve en sociale vaardigheden én integriteit
vanzelfsprekend zijn.
Je graag kennis wilt maken met alle aspecten van de longgeneeskunde en jezelf hier
breed in wilt ontwikkelen.

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 ter preventie.
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.
Je komt in dienst van MSB de Medici en bent werkzaam voor de vakgroep
Longziekten.
Wij bieden een mooi arbeidsvoorwaardenpakket. Deze functie is ingeschaald in FWG
65.
Het betreft een aanstelling voor 24 tot 38 uur per week, voor de duur van 1 jaar. Bij
goed functioneren wordt na een jaar je arbeidsovereenkomst omgezet naar
onbepaalde tijd.
Je werkt op regelmatige basis, bij deze functie horen geen weekend- en
avonddiensten.
Wij bieden het beste van twee werelden: ruimte voor ontwikkeling, innovatie en
wetenschap binnen een vertrouwde, transparante en laagdrempelige omgeving.

Medisch Specialistisch Bedrijf MSB de Medici
MSB de Medici is een maatschap, waarin alle in MMC werkzame vrijgevestigd medisch
specialisten zijn verenigd. Op dit moment bestaat de maatschap uit circa 140 leden. MSB de
Medici biedt een uitdagende werkomgeving met kwalitatief hoogwaardige medische zorg,
waarbij betrokkenheid en patiëntgerichtheid centraal staat. De maatschap heeft opleiding en
onderzoek hoog in het vaandel staan en is hierbij innovatief en ondernemend. MSB de Medici
werkt op een professionele manier samen met het ziekenhuis.
Interesse?
Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Arjen van Henten,
longarts/voorzitter vakgroep of Stijn Mol, longarts. Zij zijn bereikbaar via de polikliniek
hart/long, telefoonnummer 040 888 6100 of per mail via A.vanHenten@mmc.nl of
S.Mol@mmc.nl.

