Het Algemeen Ziekenhuis KLINA vzw te Brasschaat heeft 436 bedden en 30 bedden
daghospitaal. Het is sinds 2000 gevestigd in een volledig nieuw ziekenhuisgebouw. Het
ziekenhuis heeft een groot hinterland en beschikt over geavanceerde infrastructuur. De
dienstverlening is kwalitatief hoogstaand, haar medewerkers en artsen werken klantgericht
naar patiënten en verwijzers. De beleidsvoering is professioneel, dynamisch en gebaseerd op
een duidelijke strategie.
De gespecialiseerde dienst spoedgevallen werkt autonoom. Jaarlijks presenteren er zich ruim
27 000 patiënten. De dienst beschikt over een MUG-erkenning in associatief verband.

Wij zoeken

Urgentisten m / v
Profiel
•

u bent geneesheer-specialist in de urgentiegeneeskunde of geneesheer-specialist die houder is van de
bijzonder beroepstitel in de urgentiegeneeskunde

•

u bent verantwoordelijk voor de triage, opvang en behandeling van de patiënten die zich op de dienst
spoedgevallen aanmelden

•

u werk autonoom in associatief verband en maakt deel uit van een team van 4 urgentisten

•

in deze functie wordt u ondersteund door meerdere poortartsen

•

het is belangrijk dat u in teamverband kunt werken

•

u verricht uw werkzaamheden tijdens dag-, avond- en nachtdiensten

•

u kunt adequaat en snel de juiste beslissingen nemen

•

u bent een assertieve en enthousiasmerende persoonlijkheid met sterke communicatieve vaardigheden

•

bijkomende opleiding in de rampengeneeskunde strekt tot de aanbeveling

Spoedartsen m / v
Profiel
•

u bent arts en houder van het brevet acute geneeskunde

•

u bent verantwoordelijk voor de opvang en behandeling van de patiënten die zich op de dienst
spoedgevallen aanmelden, in overleg met de urgentisten en de orgaanspecialisten.

•

het is belangrijk dat u in teamverband kunt werken

•

u verricht uw werkzaamheden tijdens dag-, avond- en nachtdiensten

•

u kunt adequaat en snel de juiste beslissingen nemen

•

u bent een assertieve en enthousiasmerende persoonlijkheid met sterke communicatieve vaardigheden

•

wij bieden u een aanstelling in vast dienstverband conform het barema van een academisch medisch
specialist.

De kandidatuur met eigenhandig geschreven begeleidingsbrief moet vóór 31 januari 2009 aangetekend
gestuurd worden naar de Voorzitter Raad van Bestuur, AZ KLINA vzw, Augustijnslei 100, 2930 Brasschaat.
Zij moet vergezeld zijn van:
-

een omstandig CV met referenties en aanbevelingen;
een afschrift van het diploma van arts;
een recent getuigschrift van goed zedelijk gedrag.
Inlichtingen kunnen bekomen worden bij
Dr. Luc Mortelmans – geneesheer-diensthoofd spoedgevallen
Dr. Joost Baert - hoofdgeneesheer
Herman Roelants – algemeen directeur

tel 03 650 51 86
tel 03 650 50 06
tel 03 650 52 60

luc.mortelmans@klina.be
joost.baert@klina.be
herman.roelants@klina.be

