HagaZiekenhuis
Wegens een zwangerschapsverlof van een van onze urologen (chef de clinique) zijn wij per 1
maart 2023 op zoek naar een enthousiaste uroloog voor een periode van 16 weken.
Ben jij op zoek naar een werkplek binnen een ambitieuze urologische vakgroep met een fijne
werksfeer? Wil jij een bijdrage leveren aan de opleiding Urologie en word jij enthousiast van
multidisciplinaire samenwerking? Dan is dit misschien een leuke uitdaging voor jou!

Functieomschrijving
De werkomgeving en de vakgroep
We voeren de urologische zorg in het HagaZiekenhuis en Juliana Kinderziekenhuis (JKZ) in de
volle breedte uit. Oncologie, steenlijden, urethrachirurgie en kinderurologie zijn belangrijke
pijlers voor onze afdeling. Daarnaast maken wij deel uit van het Renier Haga
prostaatkankercentrum, een van de vier grootste prostaatkankerbehandelcentra van Nederland.
Over ons
Onze vakgroep urologie bestaat uit zeven vrijgevestigde urologen binnen de coöperatie, met elk
een eigen aandachtsgebied. Daarnaast werkt bij ons een chef de clinique. Samen met het LUMC
(opleidingscluster Leiden) verzorgt de vakgroep urologie de opleiding van AIOS en coassistenten.
Samenwerking, innovatie en zorgzaamheid zijn dan ook de kernwaarden van onze vakgroep en
het ziekenhuis. Binnen de vakgroep zijn de lijnen kort en de samenwerking tussen specialisten en
arts-assistenten verloopt laagdrempelig en in een goede sfeer.

Bedrijfsinformatie
Over gMSC Haga U.A.
Het gMSC Haga is een coöperatie van zowel vrijgevestigd medisch specialisten als ook de
medisch specialisten in loondienst van het ziekenhuis. De ambitie van het gMSC Haga is om uit te
groeien tot een toonaangevend bedrijf voor medisch specialistische zorg. De leden van de
coöperatie en alle andere zorgprofessionals van het HagaZiekenhuis garanderen toegankelijke,
veilige en hoogwaardige basis-, specialistische- en topklinische patiëntenzorg, onderwijs,
opleiding en wetenschap. Wij bieden jou een ondernemend en stimulerend werkklimaat, waar
samenwerking, opleiding en persoonlijke ontwikkeling vanzelfsprekend zijn. Ondernemende
professionals krijgen alle ruimte om zich verder te ontwikkelen en hun ambities waar te maken.

Profiel
Over jou
Wij zoeken een betrokken en gedreven collega voor de algemene urologie. Het zou fijn zijn als je
het leuk vindt spreekuur te draaien in het JKZ, op onze polikliniek urologie bij kinderen. Het
opleiden van onze arts-assistenten en een actieve inbreng voor de opleiding urologie vind je heel
belangrijk. Je zult meedoen in het dienstrooster, als achterwacht.

Arbeidsvoorwaarden
Deze vacature valt onder het Medisch Specialisten Cooperatief Haga U.A. (MSC Haga U.A.). Dat
betekent dat je in dienst komt bij het MSC en niet het HagaZiekenhuis.

Meer informatie
Jij leest dit en denkt: ‘’Ik kan en wil dit!’’
Wij ontvangen je motivatie en CV graag voor 15 december 2022 per mail
op m.m.vandijk@hagaziekenhuis en m.schotman@hagaziekenhuis.nl. Als je nog vragen hebt,
neem dan gerust contact op met Marleen van Dijk (uroloog, vakgroepvoorzitter) via het nummer
070 210 5090.
Meer informatie over ons ziekenhuis en de vakgroep vind je op www.hagaziekenhuis.nl.
Het recruitmentteam van het HagaZiekenhuis werkt zonder tussenkomst of hulp van werving- en
selectiebureaus.

