AZ Rivierenland is ontstaan vanuit een intensieve samenwerking tussen AZ Heilige Familie
Rumst en Sint-Jozefkliniek Bornem/Willebroek. Je kan ons terugvinden op 3 campussen:
Rumst, Bornem en Willebroek, waarbij we in zijn geheel beschikken over 440 bedden en 138
bedden op het dagziekenhuis.
AZ Rivierenland wil haar patiënten dicht bij huis een ruim pakket aan gespecialiseerde zorg
bieden. Samen met 1250 medewerkers en 220 artsen zorgen we dagelijks voor
kwaliteitsvolle, innovatieve en veilige zorg.
Deze zorg voor onze patiënten begint bij gedreven, kwalitatieve medewerkers. Dat beseffen
we bij AZ Rivierenland maar al te goed! De inzet en de passie van elke medewerker telt om
het onze patiënten zo aangenaam mogelijk te maken. Daarom stimuleren we onze
medewerkers om elke dag opnieuw het beste van zichzelf te geven. Momenteel zoeken we
versterking:

arts-specialist in de anesthesie-reanimatie met bijzondere bekwaming in de
algologie
campus Bornem

Over de functie
Als medisch specialist in de anesthesie-reanimatie met bijzondere bekwaming in de algologie
werk je op campus Bornem op de dienst anesthesie en in het pijncentrum. Je komt terecht in
een dynamische en goed georganiseerde, collegiale groep van 11 anesthesisten. Als
enthousiaste, gemotiveerde collega neem je actief deel aan de organisatie van de dienst en
aan het wachtsysteem.
Jouw profiel:
Je bent erkend als medisch specialist in de anesthesie-reanimatie in België of je bent in
Europa opgeleid en bereid deze erkenning aan te vragen.
Je hebt een opleiding acute en chronische pijntherapie gevolgd (theorie & praktijk).
Je hebt een bijkomende bekwaming in het uitvoeren van cervicale en echogeleide
procedures.
FIPP- en CIPPS-diploma strekken tot aanbeveling.
Je werkt zelfstandig, maar teamwerk en overleg met collega’s is een must.
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
Je spreekt en schrijft vlot Nederlands, kennis van het Frans en het Engels is een pluspunt
Je bent beschikbaar vanaf 01/01/2020 of later, in overleg met de dienst.
Wij bieden jou:
een contract voor onbepaalde duur, na een proefperiode van 2 jaar;
een fulltime functie als zelfstandige in een dynamisch, vlot bereikbaar regionaal
ziekenhuis;
een brede waaier aan pathologie;
een goede wachtregeling;
verschillende samenwerkingsmogelijkheden onder meer door onze participatie in het
Helixnetwerk, dat tevens de mogelijkheid biedt tot verdere academische verdieping.
Interesse?
Solliciteer dan t.e.m. 31 juli 2019 online via www.azrivierenland.be en wie weet
verwelkomen we je binnenkort als onze nieuwe collega! Voor meer inlichtingen kan je
terecht bij dr. Karl Hendrickx, diensthoofd anesthesie AZ Rivierenland Campus Bornem.

