
ANIOS voor de SEH 
 
De afdeling 
 
Als ANIOS SEH-arts heb je een nauwe onderlinge samenwerking met verpleegkundigen, medisch 
hulpverleners, SEH-artsen en medisch specialisten binnen het BovenIJ. Daarnaast heb je een 
samenwerking met de huisartsenpost. Je komt te werken in een hecht team waarin iedereen in zijn of 
haar rol maximaal tot uiting komt. In jouw functie zet jij je in om het team verder te ontwikkelen en te 
professionaliseren.  
 
Het BovenIJ ziekenhuis is een persoonlijk, verbindend en ondernemend ziekenhuis in Amsterdam-Noord 
dat kleinschaligheid combineert met een persoonlijke, patiëntgerichte aanpak voor de regio Amsterdam, 
Zaanstreek en Waterland. Ons motto is: “zorg goed voor elkaar”. We willen daarom niet alleen de zorg 
voor onze patiënten goed voor elkaar hebben, maar ook als collega’s goed voor elkaar zorgen. Zo spelen 
we samen in op veranderingen in de zorg. 
 
De functie 
Als ANIOS bied je (acute) medische zorg op de SEH van het BovenIJ ziekenhuis in Amsterdam-Noord. Als 
ANIOS bekleed je een dynamische functie. Je bent verantwoordelijk voor de directe patiëntenzorg voor 
alle vakgroepen binnen het BovenIJ. Je vervult een belangrijke rol in het bewaken en verbeteren van de 
kwaliteit van de dienstverlening op de SEH. Dit doe jij in nauwe samenwerking met het team van SEH-
artsen, de andere ANIOS’, het verpleegkundig teamhoofd, verpleegkundigen en medisch specialisten. 
Jouw samenwerking binnen het BovenIJ ziekenhuis kent een persoonlijk en verbindend karakter. Tot slot 
maak jij deel uit van het reanimatieteam en voer je oproepen voor het spoed interventie team uit. 
 
Een belangrijk speerpunt van het BovenIJ vormt de integrale samenwerking met betrekking tot de acute 
zorg in Amsterdam-Noord. Dit komt tot uiting in het project Spoedplein Noord. Het project heeft als doel 
te komen tot 1 integraal zorgplein voor acute zorgaanbieders. Verbouwplannen om dit project 
bouwkundig te ondersteunen zijn gestart en naar verwachting afgerond medio 2023. 
 
Wij vragen 
Je bent een betrokken en ondernemende persoonlijkheid. Je bent flexibel en enthousiast om als ANIOS 
mee te bouwen aan een toekomstbestendige SEH. Hierin voel jij je vrij jouw visie te delen. Daarnaast 
herken jij jezelf in het volgende profiel: 
 

• Je hebt minimaal 1 jaar relevante klinische ervaring; 
• Je beschikt bij voorkeur over ATLS, Echo basis en FCCS of bent bereid deze te volgen op kosten 

van de werkgever 
• Zowel snijdende als beschouwende casuïstiek trekt je aan 
• Je bent ondernemend, betrokken en resultaatgericht 
• Je werkt graag samen in een klein, betrokken en persoonlijk team. 

  
Wij bieden 
Werken in het BovenIJ ziekenhuis biedt veel variatie vanwege de diversiteit in voorkomende uitdagingen. 
Als ANIOS op de SEH doe je veel kennis op door het directe en laagdrempelige contact met de specialist. 
Tenslotte is het BovenIJ ziekenhuis uitstekend te bereiken met zowel eigen vervoer als het openbaar 
vervoer. Als ANIOS SEH treed je in dienst bij de Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf in het BovenIJ 
ziekenhuis. Verder bieden wij: 
 

• Een dienstverband vanaf 32 uur tot 36 uur per week volgens continu rooster voor de duur van 
één jaar met uitzicht op een vast dienstverband 

• Inschaling salaris en arbeidsvoorwaarden passend naar werkervaring conform CAO ziekenhuizen, 
zoals een vakantietoeslag van 8,33% en een eindejaarsuitkering van 8,33% 



• Een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een meerkeuzesysteem 
arbeidsvoorwaarden (MKSA) 

 
Meer informatie? 
Heb je behoefte aan meer informatie of wil jij een dag meelopen om te zien hoe werk als ANIOS bij ons 
op de SEH er aan toe gaat? Neem dan contact op met Eveline Peetam via e.peetam@bovenij.nl 
 
 
Solliciteren 
Enthousiast geworden? Dan zien wij graag jouw sollicitatie tegemoet. Je kunt reageren via de 
sollicitatiebutton van deze vacature. 
 
 Het overleggen van een "Verklaring omtrent gedrag" (VOG) maakt onderdeel uit van de aanstellingsprocedure. 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 


