Wil jij ervaring opdoen met alle gebieden van het vak Longziekten? En werken in een groot
topklinisch ziekenhuis met ook veel gezellige collega A(N)IOS? Solliciteer dan nu voor deze functie
(ook voor huisartsen in spe!)

Werkomgeving
Werken bij Medisch Spectrum Twente (MST) is werken in één van de grootste topklinische
ziekenhuizen in Nederland. Op de afdeling Longziekten werken acht longartsen, een longfysioloog en
tien arts-assistenten, waarvan een deel in opleiding is tot longarts. Er heerst een veilig en prettig
opleidingsklimaat voor zowel ANIOS als AIOS longziekten.
Tevens zijn er vanuit de cardiologie, interne geneeskunde en reumatologie regelmatig stagiaires voor
een longstage en daarnaast leveren wij een bijdrage aan de universitaire opleiding technische
geneeskunde. Ook is er een dagelijkse samenwerking met afdelingen zoals radiologie,
(Thorax)chirurgie, cardiologie, interne geneeskunde, neurologie, KNO, radiotherapie en
microbiologie.

Functieomschrijving
Als ANIOS Longziekten houd je je bezig met afwisselende klinische werkzaamheden op de afdeling en
de opvang van patiënten op de SEH. Je werkt onder supervisie en leert alle aspecten van het werken
op de verschillende gebieden van longziekten goed kennen zoals oncologie, infectieziekten,
slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen en astma en COPD.
Samen met je collega ANIOS en AIOS verzorg je de diensten. Er is mogelijkheid om in een later
stadium mee te solliciteren voor een opleidingsplaats. Tevens sluit de vergaarde kennis ook goed aan
op het curriculum van de huisartsenopleiding.

Functie-eisen
•
•

Een diploma basisarts
Een enthousiaste werkhouding met een flexibele instelling

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is onderdeel van de aanstellingsprocedure

Wij bieden
•
•
•
•

Veel afwisseling in zorg en (operatieve) behandelingen en alle ruimte om je verder te
ontwikkelen.
Een collegiale en informele werksfeer en een goed opleidingsklimaat.
Een modern nieuw ziekenhuis midden in het centrum van Enschede met nauwe
samenwerking met de Universiteit Twente.
Salariëring volgens CAO ziekenhuizen afhankelijk van werkervaring.

Leven, wonen en werken in Twente
Twente staat bekend als ondernemende hightech regio. Er zijn veel interessante bedrijven en een
universiteit gevestigd en het leven kenmerkt zich vooral door rust en ruimte. En natuurlijk is er de
gezellige binnenstad van Enschede met zn vele winkels en terrassen.
Moet je voor je baan verhuizen naar Twente? Wij helpen je!
Voor partners zijn er diverse arbeidsmogelijkheden in de regio. MST@work biedt met haar
partnerprogramma diverse mogelijkheden om te helpen bij het vinden van de juiste contacten als
het gaat om woonruimte, kinderopvang of een baan voor partners. Informeer vrijblijvend via
work@mst.nl.

Meer weten?
Een dag meelopen om kennis te maken met ons ziekenhuis? Je bent van harte welkom!
Nadere inlichtingen worden graag verstrekt door mevrouw dr. H.P.A.A. van Veen, opleider, en dr. M.
Wagenaar, plaatsvervangend opleider, telefoon (053) 487 26 10.

