De vakgroep kinderurologie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht zoekt per 1
september 2020 een:

Fellow kinderurologie (m/v) 1.0 FTE
De afdeling urologie
De patiëntenzorg is georganiseerd rond de pijlers oncologische urologie, functionele urologie,
minimaal invasieve/laparoscopische urologie, andrologische urologie, adolescenten- en
kinderurologie. Naast verpleegafdelingen en poliklinieken is er ook een research laboratorium
aan de afdeling verbonden.
De werkplek
Op de afdeling kinderurologie van het UMC Utrecht werken vier kinderurologen. De afdeling is
door de Multidisciplinary Joint Committee for Paediatric Urology gecertificeerd voor het
opleiden van een Fellow of the European Academy of Paediatric Urology (FEAPU).
De functie
De kinderuroloog houdt zich bezig met de diagnostiek en behandeling van aangeboren
afwijkingen, reconstructieve urologie en functiestoornissen van de hogere en lagere urinewegen
en genitaal. De afdeling kinderurologie van het UMC Utrecht levert specifieke urologischoncologisch zorg aan kinderen in nauwe samenwerking met de kinderoncologen en
kinderchirurgen van het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie (PMC).
Wij zoeken een uroloog met interesse in de kinderurologie. Iemand die het ambieert om FEAPU
te worden en later werkzaam te zijn als kinderuroloog.
Naast patiëntenzorg wordt ook een actieve participatie in onderwijs, opleiding en
wetenschappelijk onderzoek gevraagd.
Wij vragen
-

Een uroloog of een AIOS die de opleiding bijna heeft afgerond

-

Belangstelling voor de kinderurologie

-

Flexibiliteit, collegialiteit en goede contactuele eigenschappen

-

In staat tot multidisciplinaire samenwerking

-

Bereidheid om zo nodig op meer dan een locatie te werken

Wij bieden
-

Een fellowship met de opleiding tot FEAPU

-

tijdelijke aanstelling voor de duur van een jaar met verlenging tot twee jaar

-

Salaris volgen de CAO Universitair Medische Centra (schaal MS)

Informatie en sollicitatie
Informatie over deze functie kan ingewonnen worden bij dr. A.J. Klijn, kinderuroloog (0887575119), prof. dr. L.M.O. de Kort, uroloog (088-7573481)

Uw motivatiebrief en curriculum vitae kan tot 10 juli 2020 gericht worden aan dr. A.J. Klijn
(a.j.klijn@umcutrecht.nl)

