Waarnemer urologie
Treant Zorggroep locatie Emmen en Saxenburggroep locatie Hardenberg
De regio vakgroep urologie UroN BV werkt in het WZA, in Treant en in Hardenberg.
De ziekenhuizen Scheper in Emmen, Refaja in Stadskanaal en Bethesda in Hoogeveen zijn
gefuseerd in de Treant Zorggroep. De regiovakgroep urologie werkt in zeer goede sfeer
samen over de vijf locaties. 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,
Binnen de regiovakgroep is een vacature voor waarneming van een uroloog vanwege
zwangerschap.
Wij leveren hoogwaardige medisch specialistische patiëntenzorg vanuit een gedeelde visie
waarin kwaliteit van zorg, klantgerichtheid en innovatie centraal staan.
Voor de periode van 01.01.2020 tot 01.10-2020 zoeken wij een gedreven professional als

Waarnemend uroloog / Chef de Clinique (0.8 Fte)
Werkomgeving
De werkzaamheden zullen plaatsvinden op twee locaties namelijk in Hardenberg en Emmen.
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 huidige vakgroep bestaat een
prettige en constructieve samenwerking.
 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 twee locaties zal gaan werken.

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, duidelijk en ondernemend.
 Je beschikt over de competenties: klantgerichtheid, resultaatgerichtheid en
kwaliteitsgerichtheid.

Wat bieden wij
Wij zoeken een uroloog die ons team wil komen versterken. Het betreft in eerste instantie
een dienstverband voor de duur van 10 maanden, bij gebleken geschiktheid kan er uitzicht
op een verlenging van werkzaamheden komen. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de
AMS.
De startdatum is indien mogelijk januari 2020, maar een latere start is bespreekbaar.

Meer informatie
Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met mevr. J. Ottens , hoofd
polikliniek Urologie 06-23876157 of met Drs. P.E. Kleingeld medisch manager urologie 0653699761.
Solliciteren
Indien uw belangstelling is gewekt dan ontvangen wij uw sollicitatie graag via
j.ottens@treant.nl.
Solliciteren kan tot en met 20 december.

