EXTERNE VACATURE

RESIDENT UROLOGIE (M/V)
WERKOMGEVING
AZ Maria Middelares is een algemeen ziekenhuis, in de groene rand van Gent, met 631 bedden, 23 hoogtechnologische interventiezalen en een
oppervlakte van 64.800 m2. Het ziekenhuis beschikt over een hoge technologische infrastructuur en de allernieuwste medische uitrusting. Het is
een zeer performant acuut ziekenhuis met een menselijk gelaat. Meer dan 1650 personeelsleden en 180 artsen staan dagelijks in voor
'GezondheidsZorg met een Ziel'. Door de expertise in medische toptechnologie groeide AZ Maria Middelares uit tot een ziekenhuis met
samenwerkingsverbanden tot over de landsgrenzen.

DIENSTOMSCHRIJVING
> De dienst Urologie van het AZ Maria Middelares is een dynamische dienst met 5 vaste stafleden, 1 resident, meerdere toegelaten
artsen en 3 assistenten Urologie.
> Ze heeft een ziekenhuisoverkoepelende maatschap met de dienst Urologie van het St Vincentius Ziekenhuis Deinze
> Ze heeft een zeer breed aanbod aan algemene, functionele en Oncologische Urologie,
> De dienst heeft een grote ervaring in open chirurgische, percutane en minimaal invasieve technieken ( robotchirurgie, laparascopie,
endo urologie, Holmium steen laser, ESWL, Greenligth laser, brachytherapie, …)
> Ze zet tevens sterk in op wetenschappelijk onderzoek, kwaliteits- en data registratie en opleiding.

VEREISTEN
> We zijn op zoek naar een jonge gemotiveerde collega voor een deel - of voltijdse functie, die zich verder wil bekwamen in één van deze
deeldomeinen, en de huidige stafleden ondersteunt in hun klinisch werk en opleidingsfunctie.
> Sterke interesse in wetenschappelijk werk en kwaliteitsdenken strekt tot aanbeveling
> De kandidaat is bereid zijn/haar aktiviteit te ontplooien in de huidige intra en extramurale aktiviteitscentra van de dienst
> zelfstandige poliklinische en chirurgische activiteit. Superviserende rol voor assistenten.

AANBOD
> Tijdelijke benoeming als toegelaten arts – resident gedurende een periode van maximaal twee jaar met sektor conforme financiele
voorwaarden

INTERESSE? SOLLICITEER VOOR 19/04/2020
Contacteer dr. Filip Ameye
Diensthoofd urologie
T: 09 246 79 00
E: Filip.Ameye@azmmsj.be

AZ Maria Middelares
Personeelsbeheer
Buitenring Sint-Denijs 30
9000 Gent
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