Binnen de vakgroep Urologie is er per 1 maart 2021 plaats voor een:

Allround Chef de Clinique Urologie (m/v) 0.8 FTE
Profiel vakgroep Urologie

De vakgroep Urologie behoort tot het Coöperatief Medisch Specialistisch Bedrijf MiddenBrabant en bestaat uit 6 Urologen. In het ETZ wordt het volledige urologische pallet
uitgevoerd met speciale aandacht voor de laparoscopische (partiele) nierchirurgie,
prostaat (kanker) diagnostiek en -behandeling (o.a. Brachytherapie en Greenlight laser)
steenchirurgie (incl. PNL) en fertiliteitsbehandelingen (incl. PESA/ TESE). De
werkzaamheden vinden plaats op de locaties ETZ TweeSteden en ETZ Elisabeth.
We hebben binnen Embraze een intense samenwerking met het Jeroen Bosch Ziekenhuis,
waarbij het ETZ zich vooral richt op minimaal invasieve nierchirurgie.
De vakgroep Urologie is continue bezig met het verbeteren en vernieuwen van zorg,
gericht op innovatie. In het kader van technologische innovatie wordt de robotchirurgie
en focale ablatie van de nieren geïmplementeerd.
Het ETZ is een topklinisch opleidingsziekenhuis, waarbij de vakgroep Urologie een
opleidingsbevoegdheid heeft binnen het OOR Utrecht. In het ETZ zijn binnen de urologie
2 AIOS en 4 ANIOS werkzaam.
Uw profiel
• Een afgeronde opleiding tot uroloog, en wetenschappelijke interesse strekt tot

aanbeveling;
• U bent een teamspeler, verbindend voor organisatie en vakgroep en beschikt over
goede communicatieve vaardigheden;
• Een patiëntgerichte, integere en kwaliteitsgerichte werkhouding;
• Actieve deelname aan de kliniek in zowel patiëntenzorg als organisatorisch;
• U verzorgt met de collega’s de algemene urologie met bijbehorende diensten;
• U levert een actieve bijdrage aan opleiding en begeleiden van AIOS en ANIOS en aan
wetenschappelijke activiteiten.
Ons aanbod
• U wordt aangesteld volgens AMS arbeidsvoorwaarden voor een periode van maximaal 1

jaar met mogelijkheid tot verlening. Kandidaten die op het punt staan hun opleiding af te
ronden worden uitdrukkelijk ook verzocht te reageren.
• Een prettige werksfeer in een dynamische omgeving binnen een ambitieuze vakgroep;
• Een goed geoutilleerde polikliniek, met alle noodzakelijke faciliteiten en
gespecialiseerde ondersteuning en de beschikking over moderne OK faciliteiten;
• Een intensieve samenwerking met het Jeroen Bosch Ziekenhuis op oncologisch gebied.
Informatie en sollicitatie

Neem voor meer informatie contact op met: mw. dr. Y. Dubbelman, Medisch Manager
Urologie, of mw. I. Appels, Vakgroepmanager Urologie, tel. bereikbaar via het
secretariaat vakgroep Urologie tel. (013) 221 4359
Uw sollicitatiebrief en CV kunt u uiterlijk 14 januari a.s. richten aan bovengenoemde
via E-Mail y.dubbelman@etz.nl
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 3.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

