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Urgentiearts - Regio Antwerpen (Herentals) (created 2017-03-11)
Wegens uitbreiding van het kader hebben we een vacature voor een (m/v): Urgentiearts
Functie:
? Leveren van kwalitatieve patiëntenzorg (uitvoerend en coördinerend)
? Opbouwen en onderhouden van goede collegiale relaties met alle specialismen, inclusief de huisartsen
? Participeren op organisatieniveau of in interdisciplinair overleg
? Bijdragen aan de ontwikkeling van de urgentiegeneeskunde in onze gehele regio
? Missie, visie en waarden van onze dienst uitdragen naar de gemeenschap
? Onderwijs en primaire supervisie aan de artsen in opleiding

Profiel:
? U bent enthousiast en betrokken
? U bent een teamplayer met goede communicatieve vaardigheden
? U draagt klantgerichtheid, professionaliteit en kwaliteitsgerichtheid hoog in het vaandel
? U kunt het hoofd koel houden, bent zelfstandig en flexibel

Aanbod:
? Onderling overeen te komen

Wilt u op onze goeddraaiende en dynamische spoedgevallendienst werken, nodigen wij u uit om te
solliciteren.
Ook indien u binnenkort uw specialisatie afrondt, is uw sollicitatie meer dan welkom. Indien u nieuwsgierig
bent en wilt komen ervaren hoe het binnen onze dienst werkt, neemt u dan contact op om een dag mee te
lopen met een van onze vaste stafleden. Wil u meewerken aan kwaliteit en zorg? Kom dan ons dynamisch
team versterken. Voor meer informatie over de functie kunt u terecht bij dr. Barry Dekeyser ? diensthoofd
spoedgevallen (t 014 24 60 14) of dr. Bart Bohy - medisch directeur (t 014 24 61 05). Uw schriftelijke
sollicitatie met curriculum vitae kunt u richten tot dr. Barry Dekeyser (diensthoofd spoedgevallen) en dr.
Bart Bohy (medisch directeur). AZ St.-Elisabeth Herentals vzw ? Nederrij 133 ? 2200 Herentals ? t 014 24
61 11 ? www.azherentals.be [1] 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 ruim 100 artsen, 650 ziekenhuismedewerkers en het bestuur onder het motto
orden door ruim 100 artsen, 650 ziekenhuismedewerkers en het bestuur onder het motto ?Wij staan borg
voor kwaliteit en zorg!?

Wil u meewerken aan kwaliteit en zorg? Kom dan ons dynamisch team versterken. Voor meer informatie
over de functie kunt u terecht bij dr. Bart Bohy - medisch directeur (t 014 24 61 05). Uw schriftelijke
sollicitatie met curriculum vitae kunt u richten tot dr. Bart Bohy (medisch directeur) via
bart.bohy@azherentals.be [2].
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