ARTS-SPECIALIST IN DE ALGEMEEN INWENDIGE /
INFECTIOLOGIE
WIL JE SAMEN MET JE COLLEGA’S GARANT STAAN VOOR KWALITEITSVOLLE
ZORG?
ZNA zoekt een voltijdse/deeltijds arts-specialist in de Algemeen Inwendige /
Infectiologie.
De dienst ZNA algemeen inwendige/infectiologie zoekt een enthousiaste collega internist
die als teamspeler deze dienst wil komen versterken. De patiëntenpopulatie omvat de
volle breedte van de interne geneeskunde met extra aandacht voor infectieziekten. De
collega moet tevens beschikken over goede communicatieve vaardigheden tijdens het
ontplooien van klinische en poliklinische activiteiten in de drie acute sites. Nauwe
samenwerking met de andere disciplines en ondersteunende diensten vormen een
belangrijke hoeksteen.

WAT IS JOUW UITDAGING?
•
•
•
•

Je participeert in poliklinische en klinische zorg.
Actieve deelname in de supervisie en opleiding van assistenten wordt
verwacht.
Je bewaakt mee de kwaliteit en de waarden waar de dienst, alsook ZNA voor
staat.
Je neemt actief deel aan de wachtregeling.

WAT ZIJN JOUW TROEVE N?
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent in het bezit van een diploma arts-specialist houder van de bijzondere
beroepstitel in de algemeen inwendige geneeskunde. De erkenning als
infectioloog is een absolute meerwaarde.
Je bent in het bezit van een in België gehomologeerde toelating voor
beroepsuitoefening.
Je hebt een goede kennis van het Nederlands; meertaligheid is welkom.
Je bent een teamgerichte persoonlijkheid.
Je hebt aandacht voor kwaliteit en continuïteit en bent resultaatgericht.
Je kan op een vlotte en correcte manier informatie verstrekken aan patiënten.
Je hebt een collegiale en complementaire attitude naar de collega’s.
Respect, inlevingsvermogen en verantwoordelijkheid zijn belangrijke waarden in
je werk.

Werken bij ZNA is kiezen voor patiëntgerichtheid, samenwerken, kostenbewust werken,
respect en professionaliteit, want goed voor onze patiënten zorgen, daar draait het bij ZNA
om. ZNA gaat voor 100% gevaccineerde medewerkers.
WAT BIEDEN WE JE AAN ?
•
•
•
•

Overeenkomst: zelfstandige overeenkomst
Locatie: ZNA breed (ZNA Middelheim, ZNA Jan Palfijn, ZNA Stuivenberg/Cadix,
ZNA Hoge Beuken, ZNA St.- Elisabeth, ZNA Erasmus, ZNA PZ Stuivenberg)
Jobtime: deeltijds/voltijds
Startdatum: De start van de overeenkomst is onderling overleg te bepalen.

HEB JE NOG VRAGEN?
Voor deze functie zal een selectiegesprek georganiseerd worden. Kandidaturen
worden strikt vertrouwelijk behandeld.
Je kan je kandidatuur met CV, diploma, referenties en vermelding van het
vacaturenummer richten aan Niels Vrijsen van HR Rekrutering via het e-mailadres
niels.vrijsen@zna.be.
Je kandidatuur zal bezorgd worden aan:
•
•
•
•
•

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Christiane Brands (Medisch Diensthoofd Algemeen Inwendige / Infectiologie)
Helena Mertes (Adjunct Medisch Diensthoofd Algemeen Inwendige / Infectiologie)
M. Meskens (Medisch Directeur Regio Zuid)
D. Stockman (Medisch Directeur Regio Noord)
K. Bervoets (Algemeen Medisch Directeur ZNA)

Info over de wervingsprocedure?
Contacteer Doktersadministratie via het e-mailadres dokters-administratie@zna.be.

Meer weten over de functie?
Contacteer Dr. Helena Mertes (Adjunct Medisch Diensthoofd Algemeen Inwendige /
Infectiologie) via het e-mailadres helena.mertes@zna.be.
Vacaturenummer:

