De regio vakgroep urologie UroN BV werkt in het WZA (Assen), in Treant
(Emmen/Hoogeveen/Stadskanaal) en in het Saxenburgh Medisch Centrum (Hardenberg).
De regiovakgroep urologie werkt goed samen over de vijf locaties. Wij leveren hoogwaardige
medisch specialistische patiëntenzorg vanuit een gedeelde visie waarin kwaliteit van zorg,
klantgerichtheid en innovatie centraal staan.
De urologie is een van de speerpunten binnen de Treant Zorggroep. Het neemt hier een
vooraanstaande positie in op het gebied van de laparoscopische- en robot-geassisteerde
prostaatchirurgie en nierchirurgie. Daarnaast is er aandacht voor de urologie in de volle
breedte. In het WZA en Stadskanaal ligt de focus op steenbehandeling en in Hardenberg en
Hoogeveen voornamelijk op de algemene urologie. Ook maakt de regiovakgroep onderdeel
uit van het Prostaatkankercentrum Noord Nederland.
Voor de periode van 01-12-2022 tot 01-12-2023 zoeken wij een gedreven professional als

Chef de clinique-urologie (0.8 tot 1.0 Fte)
De werkzaamheden zullen voornamelijk plaatsvinden in Treant locatie Emmen. De
weekenddienst is voor drie van de vijf de locaties. Op alle locaties werken physician
assistants.
Functiebeschrijving/ profiel
•

•
•

Wij zoeken een ambitieuze en enthousiaste collega, bij wie collegialiteit en
ondernemerschap op het lijf geschreven zijn. In de vakgroep bestaat een prettige en
constructieve samenwerking en wij verwachten dat de nieuwe collega hierin volledig
kan meegaan.
Je neemt actief deel aan alle patiëntenzorg gerelateerde werkzaamheden waaronder
(poli-) klinische zorg en diensten. De taken die je zult uitvoeren zijn die van een
volwaardige uroloog in de breedste zin van het woord.
Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij op minimaal twee locaties werkt, waarbij
we wel zullen proberen om het werk zo veel mogelijk te concentreren in Emmen.

Wat vragen wij
• Je bent uroloog (BIG-registratie medisch specialist)
• Je werkt graag in een teamverband en wil actief participeren in de afdeling als
geheel.
• Je kunt zelfstandig werken, toont initiatief, je bent flexibel, kwaliteitsbewust en kunt
goed samenwerken.
• Je beschikt over een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
en je bent stressbestendig.
• Je herkent je in onze kernwaarden: betrokken, gastvrij, duidelijk en ondernemend.
• Je beschikt over de competenties: patiëntgerichtheid, resultaatgerichtheid en
kwaliteitsgerichtheid.
Wat bieden wij
Wij zoeken een uroloog die ons team wil komen versterken. Wij vinden affiniteit met de regio
belangrijk. Het betreft in eerste instantie een dienstverband voor de duur van 12 maanden.
Meer informatie
Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met drs PE Kleingeld medisch
manager urologie 06-53699761.

Solliciteren
Indien uw belangstelling is gewekt dan ontvangen wij uw sollicitatie graag via
p.kleingeld@treant.nl.
Solliciteren kan tot en met 23 september.

