Seksuoloog m/v
Vacaturenummer 19-036, uren in
overleg

Over Laurentius
Het Laurentius Ziekenhuis is een ziekenhuis met een overzichtelijke schaal, een informele cultuur en korte lijnen tussen
medewerkers onderling en tussen patiënt en zorgverlener. We hebben een breed zorgaanbod waarbij alle basiszorg voorhanden is
en door samenwerking met andere zorgpartners kunnen we ook hoogcomplexe zorg bieden. Betrokkenheid bij de patiënt en
klantgerichtheid zijn belangrijk voor ons. ‘Liefdevolle zorg met passie’ is onze visie en onze kernwaarden aandacht, optimisme,
deskundigheid en respect zijn de basis van ons handelen.

De functie
Als seksuoloog binnen het Laurentius Ziekenhuis worden patiënten vanuit verschillende disciplines naar jou doorverwezen. Dit kan
vanuit het specialisme gynaecologie, oncologie en urologie zijn maar ook vanuit de huisarts. Je voert jouw taken met grote mate
van zelfstandigheid uit. De secretaresse op de afdeling gynaecologie plant jouw agenda en beheert de wachtlijst. De
patiëntenpopulatie bestaat uit de algemene ziekenhuis populatie en betreft zowel mannen als vrouwen. De problematieken zijn
uiteenlopend. Vanwege de achtergrond van de huidige seksuoloog ligt de nadruk nu op de seksuele disfuncties. Afhankelijk van
jouw achtergrond en specialisme kan dit afgestemd worden.

Wie zoeken we?




Je bent een ervaren seksuoloog, bij voorkeur ook geregisteerd bij de NVVS
Je bent in staat om zelfstandig te werken en hebt een uitgebreid netwerk in de regio
Je bent voor minimaal 4 uur per week beschikbaar

Ben je geen registreert seksuoloog maar wel ruime ervaring binnen het vakgebied, dan nodigen wij je ook uit om te reageren.
Wat bieden we jou?
In verband van met vertrek van onze huidige seksuoloog zijn wij op zeer korte termijn op zoek naar een ervaren
seksuoloog. We bieden je een prettige werkomgeving voor gemiddeld 1 dag per week. De voorkeur gaat uit naar een
kandidaat die op zzp basis werkzaam zal zijn in ons ziekenhuis. De afspraken omtrent de overeenkomst vinden plaats
in onderling overleg.
Informatie en sollicitatie
Wil je meer informatie over de functie? Bel dan met Chantal Wingen, medisch manager, telefoonnummer 0475382648.
Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Wieteke den Os, recruiter, telefoonnummer 0611380065.

Tot 1 april 2019 kun je reageren via onderstaand sollicitatieformulier.

Klik hier om het sollicitatieformulier te openen.

