ANIOS urologie
Ben jij op zoek naar een veelzijdige baan, waarin je kennismaakt en ervaring opdoet met het ons hele
vakgebied? Dan nodigen we je graag uit om verder te lezen.

Vacaturedetails
Locatie: Veldhoven/Eindhoven
Aantal uren: 38
Categorie: Artsen

Jij zorgt voor





Het uitvoeren van consulten in de kliniek. Je bent het aanspreekpunt voor de afdeling.
Het zelfstandig uitvoeren van urologische diagnostiek op de polikliniek. Er is mogelijkheid
voor het uitvoeren van kleine verrichtingen en assisteren op de OK. Je draait geen diensten.
Het assistentschap bij Urologie, dit kan een opstap zijn naar een opleidingsplaats; een jaar
werken binnen onze groep levert je een waardevolle ervaring op. Bij goed functioneren
verdien je vanzelfsprekend onze steun bij het vinden van een opleidingsplaats.

Wij bieden je een veelzijdige baan, waarin je kennismaakt en ervaring opdoet met ons hele vakgebied.
Als teamlid werk je onder laagdrempelige supervisie van de urologen op onze verpleegafdeling,
functieafdeling, (P)OK en polikliniek.

Dit doe je samen met
Je collega’s binnen de vakgroep Urologie Máxima MC. Hier werken zes urologen op beide locaties, één
PA en één of twee ANIOS, voornamelijk op locatie Veldhoven. Daarnaast werken er 3 verpleegkundig
specialisten. Gezamenlijk bieden we urologische patiëntenzorg in de volle breedte van het vakgebied.
Binnen onze afdelingen en de OK zijn alle moderne diagnostische en operatieve technieken aanwezig,
inclusief een operatierobot en 3D laparoscopie. We zijn een regionaal verwijscentrum voor de
prothesiologie en er is ruime ervaring in de uro-oncologie en laparoscopie.
MSB de Medici
MSB de Medici is een maatschap die per 1 januari 2015 is opgericht, waarin alle vrijgevestigd medisch
specialisten die in MMC werken, zijn verenigd. Op dit moment bestaat de maatschap uit 135 leden.
MSB de Medici biedt kwalitatief hoogwaardige medische zorg op een betrokken en patiëntgerichte
wijze. De maatschap heeft opleiding en onderzoek hoog in het vaandel staan en wil innovatief en
ondernemend zijn. MSB de Medici werkt op een professionele manier samen met het ziekenhuis.
Een van de urologen vertelt waarom Máxima MC een mooie plek is voor een ANIOS urologie: “Omdat
wij alleen anios hebben (geen aios), krijgen zij veel verantwoordelijkheden en mogen zij veel zelf
doen. Zowel in de kliniek als op de polikliniek en de functieafdeling, denk aan echo’s van de nieren,
onderzoeken van de blaas, sterilisaties en assisteren op de OK. Kortom een uitstekende
werkomgeving om te beoordelen of je het urologie vak echt leuk vindt!”

Dit past bij je als





Je een enthousiaste basisarts bent met belangstelling voor de urologie.
Je goed in staat bent om in teamverband te werken en daarnaast je eigen grenzen kent.
Je ambitieus, leergierig en communicatief sterk bent.
Ervaring in de urologie is een pré. Ook is het een pré als je op korte termijn beschikbaar
bent, bij voorkeur al in augustus.

Je kiest voor MSB de Medici binnen Máxima MC omdat
-

-

-

-

-

Bij ons de gezondheid van onze patiënten in goede handen is. Om ons werk optimaal te
kunnen doen, zorgen we goed voor onszelf en voor elkaar. Bekijk ons jaardocument van
2021 om een beeld te krijgen van de ontwikkelingen in MMC van het afgelopen jaar.
Onze 3400 medewerkers, waaronder ruim 200 medisch specialisten, iedere dag werken aan de
beste zorg. We innoveren en ontwikkelen. We bedenken nieuwe technieken en organiseren de
zorg slim. Ons doel is om Brabant gezonder te maken, we doen dan ook veel ter preventie.
We als STZ-ziekenhuis meerdere topklinische functies hebben en veel
opleidingsmogelijkheden bieden. Wij vinden het belangrijk dat iedere medewerker zich blijft
ontwikkelen. Wij stimuleren en faciliteren dit.
We steeds meer vanuit waardegedreven zorg werken, waarbij samenwerking tussen
verschillende afdelingen (maar ook verschillende zorgpartners) essentieel is.
Wij een mooi arbeidsvoorwaardenpakket aanbieden. Deze functie is ingeschaald in FWG 65
(maximaal €5801,00 bruto per maand op fulltime basis).
Je gaat werken in een slimme, innovatieve regio die op meerdere fronten veel te bieden heeft.
Je wordt voor de duur van 7-12 maanden aangesteld bij MSB de Medici, waar de vakgroep
urologie deel van uitmaakt. Als MSB de Medici zijn we ingebed in MMC.
Wij het beste van twee werelden bieden: ruimte voor ontwikkeling, innovatie en wetenschap
binnen een vertrouwde, transparante en laagdrempelige omgeving.
We als ziekenhuis steeds meer bezig zijn met verduurzamen. We maken deel uit van de top op
het gebied van CO2-reductie in ziekenhuizen

Lees meer over MMC…

Nieuwsgierig geworden?
Heb je interesse in deze functie bij MSB de Medici? Dan ontvangen we je sollicitatie via onderstaande
sollicitatiebutton. Bij het vinden van een geschikte kandidaat sluiten we de vacature. Dus mocht je
geïnteresseerd zijn, reageer dan zo spoedig mogelijk.
Je kunt je sollicitatie richten aan: drs E. Broers. uroloog.
Wil je meer informatie over deze vacature? Bel drs. E. Broers of een van de andere leden van de
vakgroep Urologie, te bereiken via telefoonnummer (040) 888 83 90. Een dag meelopen behoort tot
de mogelijkheden.
Voor iedere medewerker die wij aan willen nemen gaan we referenties na, vragen we een VOG
(Verklaring Omtrent Gedrag) op en controleren we (indien van toepassing) het beroepsregister.

Deze vacature verdwijnt na de sluitingsdatum van onze website. Je kunt de vacature naar jezelf mailen
via onderstaand e-mailicoon.

