AZ ZENO
AZ Zeno streeft als regionaal kustziekenhuis (334 bedden) continue naar een kwaliteitsvolle zorg voor al
haar patiënten. AZ ZENO kan hiervoor rekenen op de loyauteit, het enthousiasme en de professionaliteit
van meer dan 800 personeelsleden en 85 stafleden-artsen die ‘samen’ werken en ijveren voor het
behalen van het NIAZ-kwaliteitslabel.
We bieden deze kwaliteitsgerichte zorg aan, zowel van op onze campus te Knokke-Heist (6 operatiezalen)
als van op onze campus te Blankenberge (3 operatiezalen) en zijn volop bezig met de bouw van een
technologisch sterk uitgerust nieuwbouwziekenhuis te Knokke-Heist.

Om een collega tijdelijk voltijds te vervangen is de dienst anesthesie op zoek naar een enthousiaste:

Anesthesist / Anesthesiste
tijdelijke aanstelling

JOUW FUNCTIE
Je participeert in de poliklinische en klinische anesthesiologische zorg op beide campi, inclusief
wachtdiensten
Je bewaakt mee de kwaliteit en de waarden waar de dienst voor staat
Je bent bereid tot deelname aan organisatorische activiteiten

JOUW PROFIEL
Je bent geneesheer-specialist in de anesthesie-reanimatie
Je bent in het bezit van een in België gehomologeerde toelating voor de beroepsuitoefening
Je beschikt over goede communicatieve en empathische vaardigheden; je hebt een goede kennis
van het Nederlands; meertaligheid is welkom.
Je kan zelfstandig werken binnen associatieverband
Je woont in de regio van de oostkust of bent bereid je hier te vestigen (bij vaste aanstelling)
ONS AANBOD
Wij staan garant voor werkzekerheid in een open en familiale sfeer in een aantrekkelijke regio.
Wij kijken uit naar een voltijdse kracht in een statuut als zelfstandige; andere activiteitsniveaus
zijn zeker bespreekbaar
De betrekking is vacant vanaf 1 januari 2016 voor minimaal 3 maanden
Je kan wonen en werken in een mooie en bruisende kustregio
Onze dynamische Raad van Bestuur en Medische Raad bouwen in overleg verder aan een
uitdagende toekomst. Artsen worden actief betrokken bij het uitstippelen van dit beleid
Wij werken aan hét nieuwbouwziekenhuis van de toekomst in een unieke groene omgeving
Wie met ons in zee gaat, geniet van een waaier van voordelen zoals een competitief aanbod van
investeringsincentives, mogelijkheid tot tijdelijk gebruik van een uitgerust appartement,
kinderopvang verbonden aan de instelling, hospitalisatieverzekering, etc.

INTERESSE ?
Voor inlichtingen omtrent deze vacature kan je telefonisch terecht bij Dr. J. Eerens, diensthoofd
anesthesie, T. 050/63.37.51 of bij Corrie Van Pelt, juriste, T 050/63.35.17 (di-do-vrij).
Je CV met motivatiebrief kan je via post sturen naar AZ Zeno, t.a.v. Corrie Van Pelt, Graaf Jansdijk 162,
8300 Knokke-Heist of via e-mail naar hr-artsen@azzeno.be of via online sollicitatie op www. azzeno.hrtechnologies.com
Kandidaturen worden vertrouwelijk behandeld.
Meer algemene info over onze ziekenhuizen vind je op www.azzeno.be

