Binnen de vakgroep Urologie ontstaat per direct uitbreiding voor een

Uroloog, chef de clinique
(0,6 - 1 fte)
Profiel
In verband met een toenemende urologische zorgvraag en op korte termijn nog
ruimte voor groei/inhaalzorg, zijn wij op zoek naar een enthousiaste nieuwe
collega. U beschikt over goede communicatieve vaardigheden en een gedegen
urologische opleiding. Ook collega’s die hun opleiding tot uroloog in België
hebben voltooid worden van harte uitgenodigd om te solliciteren.

Ons aanbod
De vakgroep bestaat momenteel uit zeven urologen.
In het Bravis ziekenhuis wordt de Urologie in haar volle breedte uitgeoefend.
Speciale expertise bestaat er op het gebied van laparoscopische robotchirurgie
(met lateralisatie binnen regionaal tumornetwerk Embraze/Amphia ziekenhuis
voor de RARP en RARC), steenlijden met o.a. eigen ESWL en alle chirurgische
modaliteiten inclusief (ultra mini) PNL, neuromodulatie, open urethrachirurgie en
prothesiologie.
Op de polikliniek werken gespecialiseerd verpleegkundigen en sinds 2019 werken
in zowel de kliniek als de polikliniek 2 PA's urologie.
De vakgroep maakt deel uit van het medisch specialistisch bedrijf en de
arbeidsvoorwaarden zijn conform AMS.
De duur van de aanstelling is minimaal 6 maanden. Wij staan open voor een
passende aanstelling zowel qua formatie FTE als werkzaamheden en werktijden
(bijvoorbeeld later beginnen bij grote reisafstand).
Wij bieden een prettig werkklimaat in een enthousiast team en goed geoutilleerd
ziekenhuis met uitstekende beschikbaarheid van bijv. PSMA PET en diagnostische
MRI prostaat.
Bergen op Zoom en Roosendaal bieden een bosrijke woonomgeving op nog geen
half uur rijden van Rotterdam, Antwerpen en Breda. Daarnaast zijn de Zeeuwse
stranden gemakkelijk bereikbaar.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sander van Leeuwen,
medisch manager Urologie, bereikbaar onder telefoonnummer (088)706 8290.
Informatie over het Bravis ziekenhuis en de vakgroep vindt u op www.bravis.nl
en www.bravisurologie.nl

Solliciteren
Tot 15 augustus kunt u online solliciteren met behulp van het digitale
sollicitatieformulier op https://werkenbijbravis.nl/vacatures waarbij u wordt
verzocht uw sollicitatiebrief en curriculum vitae te uploaden als Word- of PDFbestand. De sollicitatie kan worden gericht aan de heer H. Rutten, voorzitter MSB
Bravis.

Samen word je beter

