Waarnemend uroloog 0,6 FTE
MSB Gouda levert medisch specialistische kennis en kunde van kwalitatief hoog niveau en toont zich
ondernemend. MSB Gouda is gelijkgericht met haar preferente partner, het Groene Hart Ziekenhuis, werkt samen
met het GHZ waar mogelijk en met andere zorgaanbieders in de regio waar nodig. MSB Gouda creëert een
aantrekkelijk en gezond werk- en opleidingsklimaat, waarbinnen medische professionals zich ontwikkelen en
optimaal richten op het verlenen van passende zorg. Met oog voor medisch specialistische innovatie wordt
ingespeeld op de (veranderende) behoeften van patiënten, hun verwijzers en de maatschappij.
Het MSB Gouda is gevestigd in het GHZ in Gouda op 3 minuten loopafstand van het station Gouda CS en vlakbij
de A12. Het GHZ is een opleidingsziekenhuis voor een aantal medisch specialismen.

Over de vakgroep
De vakgroep Urologie bestaat uit 5 urologen die het vak in de volle omvang uitoefenen. Binnen de
groep heeft iedereen ook een specifiek aandachtsgebied. De RVE bestaat uit een polikliniek en een
kliniek. Urologie en chirurgie vormen samen een combinatie verpleegafdeling van twee snijdende
specialismen wat het werken interessant en uitdagend maakt.

Dit gaat u doen
In verband met de afwezigheid van één van onze collega’s vanwege zwangerschapsverlof ontstaat er
een vacature voor een enthousiaste en gedreven waarnemend uroloog voor 0,6 fte. Het gaat om de
periode 28 april tot en met eind augustus 2022. Een aanstelling van 0,4 – 0,5 fte is bespreekbaar.
U oefent uw vakgebied in de volle breedte uit. Naast de reguliere poliwerkzaamheden doet u
poliklinische verrichtingen en heeft u een vast dagdeel op de OK.

Dit brengt u mee
Wij zoeken een algemeen uroloog:
 Die het vak in de volle breedte kan uitoefenen.
 Met uitstekende communicatieve vaardigheden en een collegiale opstelling.
 Flexibel is en initiatief neemt.
 Die graag samenwerkt met directe collega’s, ondersteuners en collega’s uit andere vakgebieden.
 Komt u bij ons werken dan vragen wij een Verklaring omtrent gedrag (VOG).

Bij ons krijgt u





Een tijdelijke arbeidsovereenkomst als medisch specialist in loondienst op basis van 0,6 fte. Een
aanstelling van 0,4 – 0,5 fte is bespreekbaar.
Een interessante werkomgeving.
Een prettige en stimulerende werksfeer en laagdrempelig contact met collega’s.
Arbeidsvoorwaarden en salariëring conform de AMS.

Meer weten
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Jennie Prins, uroloog en RVE-leider vakgroep
via jennie.prins@ghz.nl of Joost Warners, directeur MSB Gouda, via joost.warners@ghz.nl. Beiden
telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0182 505050. Zie ook Werken bij GHZ - Waarnemend
uroloog, MSB Gouda.
Wij zien uw reactie graag zo spoedig mogelijk tegemoet, maar uiterlijk voor 15 februari 2022. Dat
kan via deze link: waarnemend Uroloog MSB Gouda
Op www.msbgouda.nl vindt u meer informatie over het MSB Gouda. Voor meer informatie over het
ziekenhuis verwijzen wij u naar www.ghz.nl.

