
 

 

De vakgroep Neurologie van het Admiraal de Ruyter ziekenhuis zoekt voor de klinische afdeling een 
geregistreerde: 

Physician Assistant / Verpleegkundig Specialist 

Het betreft een dienstverband van minimaal 36 uur per week. In eerste instantie is een arbeidsovereenkomst 

voor de duur van een jaar van toepassing. Bij ongewijzigde bedrijfsomstandigheden en voldoende functioneren 

wordt na dit jaar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan. 

 

Functie-informatie: 

De afdeling (op de locatie Goes) bestaat uit 20 bedden (inclusief bedden voor de Stroke Unit). Ook worden er 

neurochirurgische patiënten opgenomen. Het aantal opnamen per jaar bedraagt ruim 1200. De werkzaamheden 

bestaan uit visite lopen, overleg met verpleging en andere disciplines, het voeren van gesprekken met 

familieleden, het maken van ontslagbrieven etc. voor zowel de neurologie als neurochirurgie. We bieden een 

goed ingewerkte afdeling met toegewijde verpleging en een plezierige werksfeer. Je werkt nauw samen met de 

neurologen, die u met raad en daad zullen bijstaan. Start van uw werkzaamheden bepalen we in onderling 

overleg. 

 

Dit vragen we: 

 een afgeronde opleiding Physician Assistant of Verpleegkundig Specialist; 

 BIG geregistreerd; 

 aantoonbare interesse in het specialisme neurologie; ervaring binnen het vakgebied is een pre. 

 een goed analytisch en oordeelsvermogen. Daarnaast kunt u uw werkzaamheden adequaat 
organiseren, hebt u doorzettingsvermogen en bent u flexibel en stressbestendig. Voor u is 
bevlogenheid voor uw werk een vanzelfsprekendheid. 

 goed omgaan met de oudere patiënt of patiënten met beperkingen en hun familie. 

 communicatieve vaardigheid en capabel om actief te bouwen aan en onderhouden van intercollegiale 
relaties. 

Dit krijgt u ervoor terug: 
Wij bieden een aanstelling voor de duur van een jaar met eventueel uitzicht op een vast contract onder 
voorwaarden van de Cao Ziekenhuizen. De salariëring valt binnen FWG schaal 60 minimaal € 3.072,- en 
maximaal € 4.466 op basis van een fulltime dienstverband (36 uur). U krijgt 8,33% vakantiegeld en 8,33% 
eindejaarsuitkering. U ontvangt een gunstige reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. Ook vergoedt ADRZ 
de tolkosten van de Westerscheldetunnel op basis van het veelgebruikerstarief. U kunt ook gebruikmaken van 
de Mijn Keuze-regeling van ADRZ. Verder krijgt u collectiviteitskorting bij zorgverzekeraar CZ of een 
werkgeversbijdrage via IZZ.  

En dit wordt uw werkgever:  
Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis is een zich verjongend en dynamisch ziekenhuis met ambitie, dat zorg wil 
bieden aan alle inwoners van Midden Zeeland en Schouwen-Duiveland, in de zomer ook nog aan vele toeristen, 
en bestaat uit verschillende locaties. Zeeland is een aantrekkelijke provincie om te werken en te leven met 
goede spoor- en snelwegverbindingen. Veel innovatie is mogelijk en de diverse vakgebieden zijn volop in 
ontwikkeling. 

Meer informatie:  
Verdere informatie bij één van de bestuursleden van de maatschap de heer E.W. Peters of mevrouw dr. A. 
Ruitenberg, neurologen (0113-234463 of info@neurologie-zeeland.nl).  

Solliciteren:  
Uitsluitend via de email: info@neurologie-zeeland.nl 
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