ANIOS Urologie UMCG
Afdeling
Urologie, vacaturenummer 200392
Werkomgeving
Het UMCG is hét centrum voor hooggespecialiseerde zorg voor de ruim drie miljoen inwoners van
Noord-Nederland. Het UMCG is tertiair verwijscentrum voor een groot adherentiegebied. De afdeling
Urologie richt zich op complexe zorg gecombineerd met de academische taken en heeft de
deskundigheid gebundeld in vijf expertise gebieden: oncologie, kinderurologie, interventieurologie,
andrologie en algemene/functionele urologie. De afdeling heeft een moderne polikliniek en een
hypermodern interventiecentrum waar een diversiteit aan diagnostiek en behandelingen plaatsvindt.
De klinische zorg vindt vooral plaats op de verpleegafdeling L4VA.
Functiebeschrijving
- Je bent als zaalarts werkzaam op de verpleegafdeling L4VA voor de urologische patiënten onder
supervisie van stafleden en/of AIOS Urologie.
- Je voert onder supervisie een aantal taken in de patiëntenzorg uit.
- Je assisteert bij lopende patiëntgebonden onderzoeksprojecten.
Wat vragen wij
- Je hebt de opleiding tot basisarts afgerond.
- Je hebt een uitgesproken enthousiasme voor het specialisme Urologie.
- Je bent nauwgezet met goede communicatieve vaardigheden en je kunt goed samenwerken met
andere zorgprofessionals.
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 arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar, te starten op een nog nader overeen
te komen moment. Het salaris bedraagt maximaal € 5.037,- bruto per maand (schaal 11A) afhankelijk
van opleiding en ervaring en op basis van een fulltime dienstverband. Daarnaast biedt het UMCG 8%
vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair
Medische Centra (CAO-UMC).
Kijk ook hier voor meer informatie.
Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met:
mw. dr. A.M. Leliveld-Kors, telefoonnummer (050) 361 2380
Solliciteren
Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier op de websitie van het UMCG
(www.werkenbijumcg.nl), tot en met 16 augustus 2020.
Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een
ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

