Het Coöperatief Medisch Specialistisch Bedrijf Ziekenhuis Rivierenland zoekt
voor de vakgroep Urologie uiterlijk per 1 april 2023 een

UROLOOG
1,0 fte
Profiel
Wij zoeken een enthousiaste, proactieve collega met bestuurlijke en/of organisatorische kwaliteiten, die
alle facetten van de algemene urologie beheerst en wil praktiseren in een algemeen streekziekenhuis.

Vakgroep Urologie
De vakgroep Urologie is onderdeel van de regiomaatschap Urologie in Ziekenhuis Rivierenland,
St. Antonius Ziekenhuis en Diakonessenhuis, bestaande uit 16 urologen. Het team locatie Rivierenland wordt
gevormd door 3 urologen, die allen de algemene urologie beoefenen en daarnaast een eigen aandachtsgebied
hebben. De urologie deelt een klinische afdeling met de chirurgie en bestaat uit een polikliniek met functieafdeling,
waar ze enthousiast wordt ondersteund door een ervaren poli team en een verpleegkundig specialist urologische
oncologie.
De urologen die werkzaam zijn in Ziekenhuis Rivierenland maken als vrijgevestigde specialisten deel uit van het
Coöperatief Medisch Specialistisch Bedrijf Ziekenhuis Rivierenland. Het CMSB Rivierenland is een coöperatie die de
vrijgevestigd medisch specialisten in het Ziekenhuis Rivierenland Tiel samenbrengt in een gezamenlijk bedrijf. Het
CMSB telt 65 leden die garant staan voor kwalitatief hoogwaardige zorg. Ondernemende professionals krijgen alle
ruimte om te komen met initiatieven om zich verder te ontwikkelen en ambities waar te maken, zowel binnen de
ziekenhuismuren als daarbuiten. Er is sprake van een goodwill regeling.

Ziekenhuis Rivierenland
Ziekenhuis Rivierenland is een algemeen ziekenhuis met een adherentie van 120.000 inwoners. Naast de
hoofdvestiging in Tiel, beschikt het ziekenhuis over een polikliniek in Culemborg. We hebben in 2018 het JCIkeurmerk behaald en werken continu aan het verder verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Meer informatie?
Informatie kan ingewonnen worden bij de urologen, dhr. J. Nuininga of mw. V. Dolmans (via 0344-674468) of bij de
bestuursleden van het CMSB, mevrouw C.T.H. van Hal (0344-726101) en mevrouw C.M.E.M. Meijs (0344-674467).

Solliciteren
Heeft u interesse? Solliciteer dan eenvoudig via ons digitale formulier voor 10 december 2022. De
sollicitatiegesprekken vinden plaats op 20 december.

Meer informatie kun je vinden op onze website www.ziekenhuisrivierenland.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

