Vacature: Chef de Clinique Urologie

Chef de Clinique - Urologie gezocht (1.0fte)
De Bossche Specialisten Coöperatie u.a. (hierna BSC) is voor de
vakgroep Urologie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) op zoek
naar een Chef de Clinique Urologie voor de duur van 6 maanden.
De vakgroep urologie bestaat momenteel uit 8 fulltime
vrijgevestigde specialisten binnen de coöperatie, met ieder zijn of
haar eigen subspecialisatie. Er wordt spreekuur gehouden op de
locaties ‘s-Hertogenbosch, Boxtel, Rosmalen en Drunen. Operaties
vinden plaats op de locatie ’s-Hertogenbosch.
Binnen de vakgroep is sprake van functiedifferentiatie, waarbij de
urologie in de volle breedte wordt uitgevoerd. Superspecialisaties
zijn er in de reconstructieve urethra chirurgie, oncologische
robotchirurgie, kinderurologie, en de Mannenkliniek.
Ook opleiding heeft een belangrijke positie binnen onze vakgroep.
De vakgroep verzorgt de opleiding tot uroloog in samenwerking
met het UMC Utrecht, de KU Leuven, UZA Antwerpen en de RU
Gent. Coassistenten worden opgeleid in samenwerking met het
Radboud UMC.
Wij zoeken een Chef de Clinique Urologie per 1 november 2022
voor 6 maanden met algemene urologisch achtergrond, die zich
verder willen ontwikkelen en bekwamen in zijn/haar specialisatie
Differentiatie op kinderurologie/urethraplastieken, endo-urologie
of robot-chirurgie/oncologie is mogelijk.

Werkzaamheden bestaan uit poliklinische en operatieve
activiteiten. Participatie in de achterwachtdienst. Er zijn uitgebreide
mogelijkheden om je te ontwikkelen op de verschillende superspecialisaties, daarvoor kunnen we in samenspraak een fraai
programma voor je samenstellen. Werkzaamheden zijn voor 1.0 fte,
deeltijd is ook mogelijk in overleg. Salariëring volgens AMS en
ervaring.
Wie wij zijn
De BSC is het samenwerkingsverband van alle medisch specialisten
die werken in het JBZ. De BSC staat voor samenwerken, met oog
voor elkaar en elkaars talenten, bevlogen en energiek. Binnen onze
coöperatie zeten wij ons gezamenlijk in voor voortreffelijke zorg
met aandacht voor duurzame inzetbaarheid, mogelijkheden voor
ondernemerschap en ruimte voor innovatie. Wij zijn een
betrouwbare partner, voor u als medisch specialist maar ook voor
onze patiënten en onze samenwerkingspartners. Zo kunnen wij
samen met onze collega’s, onze partners het gezondheidswelzijn
van de bewoners in de regio Den Bosch verhogen vanuit deze
kerngedachte.
Nadere informatie en aanmelding
Voor meer informatie en aanmelding kunt u zich wenden tot drs.
R.P.W.F. Wijn, voorzitter van de vakgroep (r.wijn@jbz.nl) of bij
afwezigheid drs. E. van de Aker (e.vd.aker@jbz.nl) eventueel via
telefoonnummer: (073) 553 6010. Voor informatie over de Bossche
Specialisten Coöperatie kunt u contact opnemen met mevr. dr.
S.A.G. Kemink via telefoonnummer (073) 553 84 71.

