
 

Werken in een groot perifeer opleidingsziekenhuis met transport IVF? Wij zijn voor onze locatie 
Zwijndrecht op zoek naar een enthousiaste 
 
FERTILITEITSARTS 
Voor 24 tot 28 uur per week 
 
Wat gaat u doen? 
Als fertiliteitsartsarts werkt u nauw samen met een toegewijd  team, bestaande uit gespecialiseerde 
verpleegkundigen, doktersassistenten en twee gynaecologen met aandachtsgebied fertiliteit. U heeft 
een rol in de begeleiding van arts-assistenten en coassistenten. Daarnaast ziet u de patiënten  bij een 
vroege zwangerschap, waarbij ook de counseling voor behandeling bij een miskraam tot uw taak 
behoort.  
 
Wat zijn uw kwaliteiten? 

 Wij zijn op zoek naar een fertiliteitsarts of een basisarts met affiniteit of ervaring binnen de 
gynaecologie en/of fertiliteit.  

 
Wat bieden wij? 

 De arbeidsovereenkomst is in eerste instantie voor 1 jaar.   

 De salariëring is afhankelijk van opleiding en werkervaring conform de geldende CAO-
ziekenhuizen.  

 
Hoe ziet de afdeling eruit? 
Wij zijn een transport kliniek met het Erasmus Medisch Centrum. Wij behandelen paren die ovulatie-
inductie, intra-uteriene inseminaties, IVF- en ICSI-behandelingen ondergaan. Per jaar voeren wij ruim 
900 fertiliteitsbehandelingen uit, waaronder circa 190 IVF/ICSI-puncties. 
 
Wilt u meer informatie? 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw drs. M.l. Bandell, gynaecoloog met 
mevrouw dr. H.G.M. Rijnsaardt-Lukassen, gynaecoloog, via het secretariaat van de vakgroep 
telefoonnummer 078-6550557. 
 
Informatie over het Albert Schweitzer ziekenhuis en onze overige vacatures vindt u op www.asz.nl 
 
Als u bij het Albert Schweitzer ziekenhuis komt werken vragen wij u een Verklaring Omtrent het 

Gedrag (VOG) te overleggen. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in uw (tucht- 

en/of strafrechtelijk) verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een functie binnen het Albert 

Schweitzer ziekenhuis.  

Hoe kunt u solliciteren? 
Bent u geïnteresseerd in deze functie, dan kunt u uw sollicitatie tot en met 28 maart 2019 indienen 
door het sollicitatieformulier in te vullen via deze link: 
 
http://www.asz.nl/werk-opleiding/vacatures/  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
 

http://www.asz.nl/
http://www.asz.nl/werk-opleiding/vacatures/

