In het kort
vacaturenummers : B.18.PV.JH.58, B.18.PV.JH.59 , B.18.PV.JH.60, B.18.PV.JH.61
sluitingsdatum

: uiterlijk 30 juli 2018

Radiologen m/v, Leiden
De functie
Op de afdeling Radiologie in het LUMC zijn we sterk aan het uitbreiden. Wij hebben plek voor nieuwe stafleden
met verschillende aandachtsgebieden:

•

radioloog met specialisatie abdomen

•

radioloog met specialisatie abdomen gecombineerd met de rol van sectiehoofd

•

radioloog met specialisatie thorax/cardio, met ambitie om expert in longoncologie en
ILD te worden

•

fellow met differentiatie abdomen

U verricht uw klinische werkzaamheden in een multidisciplinair team. U maakt deel uit van de medische staf van
de afdeling Radiologie en bent medeverantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van deze
afdeling. Als sectiehoofd heeft u ook een coördinerende, verbindende en leidinggevende functie tussen de
sectie, de afdelingsleiding en andere disciplines/secties binnen en buiten de afdeling.
Het profiel
U bent een enthousiaste en ambitieuze radioloog die:
•

interesse heeft voor deelname aan wetenschappelijke projecten;

•

wil bijdragen aan onderwijs;

•

communicatief vaardig is en goed kan samenwerken;

•

voor de specialisaties abdomen en thorax/cardio een fellowship heeft gedaan of ruime ervaring heeft in
het specifieke deelvakgebied;

•

voor de fellow een opleiding tot radioloog met differentiatie abdomen heeft afgerond of dat binnenkort
gaat doen.

Het aanbod
Als fellow werkt u in een dienstverband van 40 uur per week, waarbij u tijdelijk wordt aangesteld voor de duur van
één jaar. In de andere functies werkt u in een dienstverband van 36 uur per week en krijgt u een aanstelling voor
de duur van één jaar, met uitzicht op een vast dienstverband. Het salaris is afhankelijk van uw opleiding en
ervaring en is conform CAO UMC.
Werken bij het LUMC
Het LUMC is een centrum van medische vernieuwing, dat de patiëntenzorg wil verbeteren door internationaal
vooraanstaand onderzoek. We werken daarbij patiëntveilig en gastvrij. Om dit te realiseren zijn artsen,
gespecialiseerde zorgverleners, ondersteunend personeel en wetenschappelijke onderzoekers nodig.

De afdeling Radiologie herbergt de klinische disciplines Radiologie en Nucleaire Geneeskunde. Deze disciplines
zijn volledig geïntegreerd binnen de afdeling. De klinische activiteiten van de afdeling zijn ondergebracht in
orgaangerichte secties en omvatten diagnostiek en interventies. Research is een belangrijke focus, onder andere
op het gebied van MRI-technieken, molecular imaging en beeldanalyse. Op de afdeling worden radiologen,
nucleair geneeskundigen, klinisch fysici en laboranten opgeleid en werkt men actief aan de opleiding van
studenten Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen en Technische Geneeskunde.

Meer informatie
De uitgebreide vacatureteksten kunt u vinden op www.lumc.nl/vacatures. Daarnaast kunt u contact opnemen met
mevrouw dr. E.L. van Persijn van Meerten, radioloog/sectiehoofd Abdominale Radiologie, afdeling Radiologie,
telefoon 071 526 43 76 voor de posities met specialisatie abdomen. Voor de functie radioloog met specialisatie
thorax/cardio kunt u contact opnemen met de heer prof. H.J. Lamb, hoogleraar en medisch specialist, afdeling
Radiologie, telefoon 071 526 29 93 of met mevrouw dr. L.J.M. Kroft, sectiehoofd Radiologie, telefoon 071 526 29
93. In alle gevallen kunt ook contact opnemen met het secretariaat Radiologie, telefoon 071 526 14 67 of via 071
526 43 76.

Vermeld in uw brief duidelijk naar welke functie u solliciteert.
Voor deze vacature kunnen referenties worden opgevraagd.
Solliciteren
Wilt u solliciteren, klik dan hier voor het overzicht van de vacatures op de LUMC website en selecteer onder
‘medisch personeel’ de vacature waar u op wilt reageren. Reageren kan tot uiterlijk 30 juli.

