Uroloog Chef de Clinique
Wil jij werken in een dynamische omgeving waar werkgeluk, trots op Anna en écht iets
kunnen betekenen voorop staan?
Aantal uren per week: 0,4FTE – 2 dagen per week
Locatie: Geldrop
Contractvorm: Arbeidsovereenkomst voor 1 jaar met eventueel verlenging van de aanstelling
of op termijn opname in de vakgroep c.q. het MSBA.
Wat ga je doen?
Je bent een teamspeler met uitstekende communicatieve vaardigheden die bij voorkeur per
februari 2021 kan beginnen. Je bent flexibel inzetbaar en als uroloog geregistreerd. Zowel
collega’s met enkele jaren ervaring als ook collega’s die binnenkort de opleiding afronden
worden van harte uitgenodigd te reageren.
Wat breng je mee?
Je bent een flexibele en enthousiaste collega met passie voor het vak. Je bent als uroloog
geregistreerd in het BIG register.
Je kunt rekenen op
Een aantrekkelijke en uitdagende functie als Chef de Clinique Urologie. De vakgroep
Urologie is een jonge vakgroep met ambitieuze toekomstplannen. Binnen de vakgroep zijn 3
urologen en een Physician assistent werkzaam. Wij beoefenen 2e lijns urologie in de volle
breedte. Daarbij zijn de steen- (oa. mini-PNL) en BPH (laser) behandeling onze speerpunten,
alsmede de kinderurologie en het bekkenbodemspreekuur. Voor de oncologische zorg is er
een nauwe samenwerking met het Catharinaziekenhuis Eindhoven. Binnen de vakgroep
staan persoonlijke ontwikkeling en groei, alsmede het leveren van de best mogelijke
patiëntenzorg hoog in het vaandel. Daarbij zijn de korte lijnen met de andere specialisten in
het ziekenhuis kenmerkend voor de werksfeer.
Het salaris is conform de AMS. Het betreft een fijne werkplek in een dynamische omgeving
binnen een vooruitstrevende vakgroep. Je werkt in een klein team met betrokken collega’s.
Je komt in dienst van de Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf St. Anna Zorggroep U.A.
(MSBA) middels een dienstverband voor de periode van één jaar. Na deze periode is
eventueel verlenging van de aanstelling of opname in de vakgroep c.q. het MSBA voor 0,8
fte mogelijk.
Wij bieden al onze medewerkers een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden, dat ruimte
biedt aan jouw individuele wensen. Denk bijvoorbeeld aan een fietsplan, verlof sparen of
kopen, en een regeling studiekosten. Daarnaast is er aandacht voor vakverbreding en
persoonlijke ontwikkeling.
Wie zijn wij?
Je gaat werken in het St. Anna Ziekenhuis, een regionaal ziekenhuis met vrijwel alle
disciplines, ruim 90 specialisten en een capaciteit van 320 bedden. Wij bieden persoonlijke,

kwalitatief hoogwaardige zorg en service, waarbij de patiënt altijd één op één contact heeft
met de specialist.
Werken bij het St. Anna Ziekenhuis betekent dat je als collega wordt gewaardeerd voor je
persoonlijke inbreng. Je krijgt ruimte om je te ontwikkelen en wordt betrokken bij belangrijke
beslissingen om de zorg- en dienstverlening te optimaliseren. We staan voor betekenisvolle
werkcontacten en geloven dat het persoonlijk werkgeluk bijdraagt aan een tevreden patiënt
en cliënt.
De Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf St. Anna
Zorggroep U.A. (MSBA) is in 2015 opgericht en bestaat uit 75
vrijgevestigde medisch specialisten en in totaal 25 chefs de
clinique, physician assistents en arts-assistenten. De
Coöperatie onderneemt namens en met alle aangesloten vrijgevestigd specialisten (leden)
en levert de medisch specialistische diensten aan het St. Anna Ziekenhuis en aan regionale
tweedelijns klinieken.
De St. Anna Zorggroep wordt gevormd door het St. Anna Ziekenhuis, medisch
sportgezondheidscentrum TopSupport (met supra regionale aantrekkingskracht) en Ananz
bestaande uit vier woonzorgcentra, een hospice en thuiszorg.
Ben je benieuwd wie je collega is?
Klik op de naam en lees direct meer informatie over de urologen werkzaam binnen het St.
Anna Ziekenhuis: Paula Moonen, Fleur van den Heijkant en Dries Sonneveld.
Interesse?
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Paula Moonen (uroloog
en vakgroepvoorzitter) op 040-2864758 of met Sabine Hermsen, corporate recruiter, telefoon
040-286 4885. Wil je meteen solliciteren?
Je motivatiebrief en CV mag je voor 20 januari ‘21 a.s. richten aan Paula Moonen en mailen
naar werkenbij@st-anna.nl

Om in dienst te treden bij het St. Anna Ziekenhuis, vragen wij je vooraf een Verklaring
Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.

