Wegens een sterke toename van de
klinische activiteit in een groeiend
regionaal ziekenhuis, zoeken we een
(m/v):

Geneesheer-specialist in de
anesthesie-reanimatie (voltijds)
Functie:
•
•

allround (geen cardio-chirurgie)
ervaring in de (echogeleide) locoregionale anesthesie strekt tot aanbeveling

Profiel:
•
•
•
•
•
•

U participeert actief in mee in de polyklinische en klinische zorg
U bewaakt mee de kwaliteit en de waarden waarvoor de dienst staat
U heeft een teamgerichte persoonlijkheid met aandacht voor kwaliteit, continuïteit en resultaatgerichtheid
U kunt op een vlotte en correcte manier informatie verstrekken aan de patiënt
U heeft een collegiale en complementaire attitude naar de collega’s
Respect, inlevingsvermogen en verantwoordelijkheid zijn belangrijke waarden in uw werk

Aanbod:
•
•

Voltijdse functie in associatief verband
U participeert mee in een jonge, dynamische groep anesthesisten met een aangename werksfeer met voldoende
aandacht voor een work/lifebalans.

Arts-specialisten in hun laatste jaar opleiding worden aangemoedigd om hun interesse in de functie kenbaar te maken.

Het AZ Herentals is een modern en dynamisch ziekenhuis dat professionele basiszorg aanbiedt, inclusief verschillende speerpuntdiensten. Het beschikt over 243 bedden, verspreid over verschillende verpleegafdelingen. Onze missie als regionale zorginstelling bestaat
erin een professionele basiszorg aan te bieden aan alle patiënten, waarbij klantvriendelijkheid en kwaliteit de sleutelbegrippen zijn die
gehanteerd worden door 100 artsen, 650 ziekenhuismedewerkers en het bestuur onder het motto ‘Wij staan borg voor kwaliteit en zorg!’

Wilt u meewerken aan kwaliteit en zorg? Kom dan ons dynamisch team versterken.
Meer informatie over de functies vindt u bij medisch directeur dr. Inge Knuts (t 014 24 61 05) of bij dr. Erika Slock - diensthoofd
anesthesie-reanimatie (t 014 24 72 16 of mail erika.slock@azherentals.be).
Uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae kunt u richten tot dr. Erika Slock (diensthoofd anesthesie-reanimatie) en dr. Inge
Knuts (medisch directeur).
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