Het H.H. Mol ziekenhuis is een regionaal ziekenhuis dat staat voor een persoonlijke en
patiëntgerichte aanpak. In samenwerking met een team van gemotiveerde verpleegkundigen
en medewerkers, worden onze patiënten met acute problemen dagelijks met de beste zorgen
omringd.
We bieden als ziekenhuis een totaalzorg aan, en maken deel uit van het Ziekenhuis Netwerk
Kempen.
Om het medisch departement te versterken, zoeken we een (m/v):

Arts-specialist in de urgentiegeneeskunde
Functiebeschrijving
Als medisch specialist in de urgentiegeneeskunde maak je deel uit van een dynamische groep
van spoedartsen.
Vereisten













Je bent Medisch Specialist Urgentiegeneeskunde erkend in België, of Medisch
Specialist met bijbehorende beroepstitel urgentiegeneeskunde of je bent Medisch
Specialist die op korte termijn de opleiding urgentiegeneeskunde afrondt.
Je bent geaccrediteerd
Je bent in het bezit van een geldig ALS, ATLS, APLS of bereid dit binnen het jaar te
behalen.
Je bent empathisch, communicatief vlot, organisatorisch sterk en stressbestendig.
Je werkt zelfstandig maar teamwerk en overleg met de medische en verpleegkundige
equipe is een must en je hebt een goed klinisch inzicht.
Je hecht belang aan goede communicatie in de breedste zin: met de patiënt, collegae,
verpleegkundigen, verwijzers.
Je bent bereid om in het weekend en ’s nachts te werken aan de hand van een in
onderling overleg opgesteld werkschema
Je waakt over en bent mee verantwoordelijk voor het aanbieden van kwalitatieve zorg
Je draagt de missie, visie en waarden van zowel de afdeling als het ziekenhuis uit
Je bent nauwkeurig, flexibel , oplossingsgericht en stressbestendig
Je spreekt en schrijft vlot Nederlands, kennis van Frans en Engels is een pluspunt

Wij bieden jou






Een samenwerkingscontract met het ziekenhuis conform de afspraken met de
Medische Raad en dit met een proefperiode van 1 jaar
Marktconforme forfaitaire vergoeding
Een fulltime of halftime functie in een dynamisch, vlot bereikbaar regionaal
ziekenhuis
Een brede waaier aan acute pathologie.
Een aangename werksfeer

Interesse
Stuur uw motivatiebrief en CV met vermelding van de functie naar de Hoofdgeneesheer dr.
Marc Naert. Voor meer inlichtingen kan je ook bij hem terecht op het nummer 014/712479 of
Marc.Naert@azmol.be.

