Uroloog (0,8 fte)
Ambitieuze vakgroep – vervanging van reeds vertrokken collega – startdatum zsm

Vacaturedetails
Locatie: Veldhoven / Eindhoven
Aantal uren: 0,8 fte

Je zorgt voor





De urologische patiënten van Máxima MC. Je combineert klinisch en poliklinisch werk. Je
werkt op beide locaties, zowel in Veldhoven als Eindhoven.
Expertise op het gebied van urologie. Je oefent de algemene urologie uit en specialiseert
je daarnaast in een deelgebied. Bij voorkeur heb je ervaring in de functionele urologie en
kinderurologie.
De urologische operaties in ons nieuwe OK complex. Binnen onze afdelingen en de OK zijn
alle moderne diagnostische en operatieve technieken aanwezig, inclusief een
operatierobot en 3D techniek.

Dit doe je samen met
Je naaste collega’s van de vakgroep urologie (er werken zes urologen in Máxima MC), een ANIOS, een
Physician Assistant en 3 verpleegkundig specialisten. Gezamenlijk bieden we urologische
patiëntenzorg in de volle breedte van het vakgebied. Binnen onze afdelingen en de OK zijn alle
moderne diagnostische en operatieve technieken aanwezig, inclusief een operatierobot en 3D
techniek. We participeren in het Minimaal Invasief Centrum (laparoscopie, robotchirurgie), het

multidisciplinair oncologisch overleg, de oncologie poli, de PIPO-poli (spreekuur met de
kinderartsen), de bekkenbodempoli, het seksuologiespreekuur en de mannenpoli. We zijn een
regionaal verwijscentrum voor de prothesiologie en onze vakgroep heeft zich gespecialiseerd in de
uro-oncologie, laparoscopie/robot chirurgie, steen chirurgie en de urologie bij kinderen.
Kijk hier voor meer informatie.
MSB de Medici
MSB de Medici is een maatschap die per 1 januari 2015 is opgericht, waarin alle vrijgevestigd medisch
specialisten die in Máxima MC werken, zijn verenigd. Op dit moment bestaat de maatschap uit 140
leden. MSB de Medici biedt kwalitatief hoogwaardige medische zorg op een betrokken en
patiëntgerichte wijze. De maatschap heeft opleiding en onderzoek hoog in het vaandel staan en wil
innovatief en ondernemend zijn. MSB de Medici werkt op een professionele manier samen met het
ziekenhuis. Gezamenlijk bieden zij een uitdagende werkomgeving die gericht is op continu verbeteren.
Twaalf medisch specialistische en tal van andere opleidingen zorgen voor een stimulerend
opleidingsklimaat. In onze manier van werken ligt het accent op aandacht voor de mens, wederzijds
vertrouwen en innovatie.

Dit past bij je als


Je, als uroloog, de algemene urologie wilt uitoefenen en daarnaast de ambitie hebt om je te
specialiseren in de functionele urologie en kinderurologie. Ervaring op dit vlak strekt tot de
aanbeveling.






Je een teamplayer bent en een patiëntgerichte, integere en kwaliteitsgerichte werkhouding
hebt.
Je graag actief bijdraagt aan innovatie en ontwikkeling van het vak, bijvoorbeeld door
opleiding en wetenschappelijke activiteiten.
Je proactief en flexibel bent en graag meedenkt en -doet binnen het management.
Je enthousiast wordt van een gevarieerde patiëntenpopulatie, je communiceert even
gemakkelijk met een varkensboer uit de Kempen als met een high tech medewerker van
ASML.

Je kiest voor MSB de Medici binnen Máxima MC omdat
-

-

-

Bij ons de gezondheid van onze patiënten in goede handen is. Om ons werk optimaal te
kunnen doen, zorgen we goed voor onszelf en voor elkaar.
Onze 3400 medewerkers, waaronder ruim 200 medisch specialisten, iedere dag werken aan de
beste zorg. We innoveren en ontwikkelen. We bedenken nieuwe technieken en organiseren de
zorg slim. Ons doel is om Brabant gezonder te maken, we doen dan ook veel ter preventie.
We als STZ-ziekenhuis meerdere topklinische functies hebben en veel
opleidingsmogelijkheden bieden. Wij vinden het belangrijk dat iedere medewerker zich blijft
ontwikkelen. Wij stimuleren en faciliteren dit.
We steeds meer vanuit waardegedreven zorg werken, waarbij samenwerking tussen
verschillende afdelingen (maar ook verschillende zorgpartners) essentieel is.
Je gaat werken in een slimme, innovatieve regio die op meerdere fronten veel te bieden heeft.

Lees meer over MMC…
Als uroloog treed je toe tot de maatschap MSB de Medici, waar de vakgroep urologie deel van
uitmaakt.

Interesse?
Heb je interesse in deze functie bij MSB de Medici? Dan ontvangen we je sollicitatie graag zo spoedig
mogelijk, in ieder geval vóór 26 november a.s., via onze website. Je kunt je sollicitatie richten aan de
heer R.H. Verheesen, voorzitter MSB de Medici.
De sollicitatieronde is onder voorbehoud gepland op dinsdag 7 december met de vakgroep en donderdag
9 december met onder andere de raad van bestuur en het MSB bestuur.
Wil je meer informatie over deze vacature? Bel of maak een afspraak met drs. Eveline Broers, uroloog
of een van de andere leden van de vakgroep te bereiken via telefoonnummer (040) 888 8390 of via
mail eveline.broers@mmc.nl.
Voor iedere medewerker die wij aan willen nemen gaan we referenties na, vragen we een VOG
(Verklaring Omtrent Gedrag) op en controleren we (indien van toepassing) het beroepsregister.
Deze vacature verdwijnt na de sluitingsdatum van onze website.

