Chef de Clinique Urologie (0,6 - 0,8 FTE)
De regiomaatschap Urologie van het St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Rivierenland
Ziekenhuis met RIVAS Beatrix Ziekenhuis als samenwerkingspartner zoekt op korte termijn een
enthousiaste collega die flexibel inzetbaar is en de basis urologische zorg in de volle breedte kan
uitoefenen.

Maatschap Urologen voor U
De maatschap Urologen voor U bestaat uit 16 urologen werkzaam in het St. Antonius Ziekenhuis,
Diakonessenhuis en Rivierenland Ziekenhuis met verschillende locaties in het midden van het land.
De missie van Urologen voor U is het leveren en ontwikkelen van goede urologische zorg in de volle
breedte van het vakgebied en het leveren en ontwikkelen van excellente zorg in onze speerpunten.
Binnen de ziekenhuizen waar wij werkzaam zijn worden concentratie en differentiatie in hoge mate
toegepast. In het St. Antonius Ziekenhuis richten we ons op de uro-oncologie; in het
Diakonessenhuis is de behandeling van stenen het aandachtsgebied en in het Rivierenland
Ziekenhuis houden we ons met name bezig met de incontinentie en functionele urologie.
De maatschap beschikt over een opleidingsbevoegdheid in het cluster Utrecht en heeft grote
ambities op wetenschappelijk gebied. Meer informatie: www.urologenvooru.nl
Zoeken en bieden
Wij zoeken voor de duur van 1 jaar een enthousiaste collega die participeert in en nauw betrokken
is bij de dagelijkse werkzaamheden en verdere ontwikkeling van de urologische zorg binnen onze
maatschap. Wij bieden een dynamische praktijk met veel leerpotentieel en arbeidsvoorwaarden
conform de regeling AMS. Contractering en verloning vinden plaats conform de vigerende
afspraken met de MSB’s waar wij een onderdeel van vormen.
Informatie en solliciteren
Voor nadere informatie over de inhoud van deze functie kun je contact opnemen met de
contactpersoon HR van onze maatschap, Okke Snieders, T 088-2505921.
Je sollicitatie, voorzien van je CV, kun je tot 23 september a.s. per mail richten aan Jacqueline
Slingerland, stafmedewerker van de maatschap Urologie: j.slingerland2@antoniusziekenhuis.nl.
Gesprekken
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 27 september vanaf 18.00 uur in het St. Antonius
Ziekenhuis, locatie Nieuwegein.

