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Urologie, vacaturenummer 210175
Werkomgeving
Het UMCG biedt complexe, academische ziekenhuiszorg aan, als onderdeel van een breed
gezondheidslandschap. Onze visie is dat we dit iedere dag beter willen doen, door voortdurend de
grenzen te verleggen van de diagnostiek en behandeling, gebruik makend van kennis, onderzoek
en innovatieve oplossingen. We dragen ook bij aan toekomstgericht onderwijs en opleidingen
voor zorgprofessionals.
De afdeling Urologie heeft de focus op (hoog) complexe zorg en complexe patiënten. Hiervoor
beschikken we over een moderne polikliniek, een 'state of the art' interventiecentrum en robot- en
microchirurgie. De deskundigheid is gebundeld in vier expertise gebieden: oncologie, interventie
urologie, reconstructieve urologie en complexe functiestoornissen. Er bestaat een actief en open
opleidingsklimaat in nauwe samenwerking met onze OOR partners in Almelo, Groningen en
Zwolle.
Functiebeschrijving
De werkzaamheden zijn binnen de volwassenen urologie zijn, met accent op andrologie en
(endo)urologie bij complexe patiënten. Je wordt daarnaast ingezet voor de
bereikbaarheidsdiensten.
Wat vragen wij
- Wij zoeken per 1 juni een enthousiaste collega met interesse in 3e lijns urologie.
- Je draagt bij aan het opleiden van fellows, artsen, coassistenten en verpleegkundigen.
- Je bent communicatief, flexibel en chirurgisch handvaardig.
- Je participeert in bestaande onderzoekslijnen of kunt zelf een onderzoek starten.
Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG
de vaccinatie verzorgen.
Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
gevraagd.
Wat bieden wij
Het betreft een dienstverband van 0,9 -1 fte. Voor deze functie is de honoreringsregeling voor
universitair medisch specialisten van toepassing. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag
en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische
Centra (CAO-UMC).
Klik hier voor meer informatie over de stad Groningen.
Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met:
prof. dr. Igle Jan de Jong, telefoonnummer (050) 361 2380
Solliciteren
Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina, tot en met
5 april 2021.
Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een
ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

