Het UMC Sint-Pieter in Brussel, nationaal en internationaal
excellentiecentrum in medisch onderwijs en medisch onderzoek,
zoekt:

EEN GENEESHEER ANESTHESIST (M/V)
om deel uit te maken van een team van 18 geneesheren anesthesist
en 10 geneesheren anesthesist in opleiding in een polyvalente
werkomgeving die gebruikt maakt van de nieuwste technologieën.
Uw profiel:






U bent geïnteresseerd in polyvalente anesthesie,
U bent gemotiveerd om deel te nemen aan opleidingen en klinisch
onderzoek,
U heeft bijzondere belangstelling voor hevige chronische pijn,
U bent dynamisch en wilt meewerken aan moderne
ontwikkelingen,
U bent tweetalig Nederlands/Frans

Uw ziekenhuis:
Het UMC Sint-Pieter is een openbaar ziekenhuis waar iedereen voor
kwalitatief hoogstaande medische zorgen terechtkan. Onze
bestuurders zijn het OCMW en de stad Brussel, de medische raad
(vzw), de Université Libre de Bruxelles en de Vrije Universiteit
Brussel.
Het ziekenhuis telt vandaag 401 bedden voor acute geneeskunde op
campus Hallepoort en 108 bedden voor revalidatie en thematische
ziekenhuizen op campus César De Paepe.
De beoefende specialismen in anesthesie zijn: hartchirurgie,
vasculaire en thoraxheelkunde, plastische, pediatrische, neonatale,
digestieve, bariatrische en maxillofaciale chirurgie, neurochirurgie,
orthopedische,
gynaecologische
chirurgie,
KNO-chirurgie,
stomatologische,
urologische
chirurgie,
robotheelkunde,
oftalmologische en endoscopische chirurgie. Bijkomende activiteiten
zijn chronische pijn, interventionele cardiologie en radiologie.

Het UMC Sint-Pieter heeft eveneens een belangrijke kraamafdeling die
een referentie is in haar domein.

Wij bieden u :






Een verrijkende en gevarieerde functie in een universitaire
werkomgeving met een menselijk gelaat;
Een technisch performante omgeving;
Een interessant financieel statuut met tenlasteneming van de
professionele burgerlijke aansprakelijkheid door het UMC;
Een taalpremie van zodra u voor het Selorexamen slaagt;
Maaltijdcheques, wetenschappelijke verloven en zorgen aan
voorkeurtarieven in alle ziekenhuizen van het netwerk iris.

Voor vragen over de functie kunt u naar dokter KAPESSIDOU
(Panayota_Kapessidou@stpierre-bru.be),
diensthoofd
anesthesiereanimatie, mailen.
Gelieve uw cv en motivatiebrief vóór 15 april 2015 naar:
de Directie Human Resources (Sophie_desuray@stpierre-bru.be) te
mailen of per post naar het UMC Sint-Pieter, Hoogstraat 322, 1000
BRUSSEL te sturen, met vermelding van de functie waarvoor u solliciteert.

