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Met ingang van 1 februari 2023 heeft WeightWorks een vacature voor een  

ARTS NIET IN OPLEIDING TOT SPECIALIST (ANIOS) 

40 uur per week 

WeightWorks is een luxe, zelfstandige behandelkliniek gespecialiseerd in bariatische chirurgie bij 
ernstig overgewicht. WeightWorks heeft als doel mensen met overgewicht te begeleiden naar een 
gezondere levensstijl.  

WeightWorks is het kenniscentrum voor overgewicht in Nederland waar patiënten met overgewicht snel 
en goed behandeld worden met als resultaat blijvend gewichtsverlies.  

De zorg en begeleiding, welke op een flexibele manier geboden wordt door een ervaren en gedreven 
behandelteam, is toegesneden op de behoefte van de patiënt. 

WeightWorks scoort een hoge patienttevredenheid op alle vlakken van de door de kliniek geleverde 
zorgverlening. 

Een fijne werksfeer, werken met plezier met aandacht voor elkaar en het werken als team vinden we 
belangrijk bij WeightWorks!  

Wat ga je doen? 

Jouw werkweek is gevuld met wisselende activiteiten met als belangrijkste taken: 

• Het assisteren van de bariatrisch chirurg tijdens de operaties; 
• Het zelfstandig uitvoeren van poliklinische consulten, zowel telefonisch als fysiek; 
• Het lopen van visites en ontslagrondes tijdens de operatie-/opnamedagen; 
• Het draaien van minimaal 1 nachtdienst per week als onderdeel van het SIT-team. 

Binnen je 40-urige contract bij WeightWorks werk je 1 dag per week voor Allurion, waar je poliklinische 
consulten uitvoert en de Allurion-gewichtsverliesballon plaatst. Voor meer informatie over Allurion 
verwijzen we je naar www.allurion.com/nl 

Kortom, WeightWorks biedt jou een leerzame, veelzijdige werkplek waar jij je vaardigheden als arts 
verder kunt ontwikkelen!  
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Wat vragen wij van jou? 

• Je bent een ambitieuze arts en beschikt over relevante, klinische werkervaring die je toepast in 
onze dagelijkse praktijk. 

• Je beschikt over goede sociale vaardigheden, welke je in het contact met zowel patiënten als 
collega’s toepast in combinatie met een open, geïnteresseerde houding. 

• Je bent leergierig en laat hierin een actieve houding zien waarbij je durft te vragen. 
• Je kunt je eigen sterke en minder sterke punten benoemen en bent gemotiveerd om jezelf 

verder te ontwikkelen. 
• Je plant je werkzaamheden goed en ben je zorgvuldig in de uitvoering daarvan. 
• Je hebt interesse in de (bariatrische) chirurgie. 

Wat biedt WeightWorks jou? 

• Een fulltime arbeidsovereenkomst voor de periode van 1 jaar met uitzicht op verlenging. 
• Een fijne, moderne werkomgeving in een gemotiveerd team. 
• Deze functie is ingeschaald in FWG 60 (CAO ZKN). Je salaris is afhankelijk van je ervaring min.€ 

3.767,- en max. € 5.477,- bruto per maand bij een volledige werkweek plus een 
eindejaarsuitkering en vakantietoeslag van 8,33%. 

 

Hebben we je interesse gewekt? 

Schriftelijke reacties met CV kunnen gemaild worden naar werving@weightworks.nl.  

Ons adres is: 

Ruimtevaart 50, 3e verdieping 

3824 MX Amersfoort 

Screening van CV, diploma’s, identiteitsbewijs en VOG (verklaring omtrent gedrag) zal (deels) onderdeel 
uitmaken van de selectieprocedure. 

 


