Vacature nummer: 4636
Werken voor ZNA is deel uitmaken van een vooruitstrevend netwerk van 9 ziekenhuizen in de
regio Antwerpen. Je wordt er als medewerker uitgedaagd om je te ontwikkelen tot
waarde(n)volle professional in jouw vakgebied. Daarbij staan kwaliteitsvolle en toegankelijke
zorg centraal. Samen met 6000 collega’s gaan we voor een klantgerichte aanpak in een
innovatieve omgeving waarin je dagelijks van elkaar leert en samen groeit. Aan Park Spoor
Noord bouwen we momenteel een gloednieuw ziekenhuis: ZNA Cadix. Het wordt een state-ofthe-art ziekenhuis dat op alle vlakken klaar zal zijn voor de toekomst: baanbrekend,
hoogtechnologisch en duurzaam.
Voor haar site ZNA Middelheim, waar het Koningin Paola Kinderziekenhuis deel van uitmaakt,
zoekt ZNA (ZiekenhuisNetwerk Antwerpen) een arts-specialist in de pediatrie of anesthesie
met bijzondere bekwaming in de pediatrische intensieve zorgen, voltijds. Je werkt in de
pediatrische intensive care unit (PICU) die een groot regionaal gebied in een agglomeratie van
meer dan 1 miljoen inwoners bestrijkt.
Binnen het Koningin Paola Kinderziekenhuis zijn er verschillende pediatrische sub-specialistische
disciplines, is er een ruime polikliniek en een belangrijke hospitalisatiedienst met 42 bedden.
Eerste, tweede èn derde lijnszorg zijn hier belangrijk. Tevens is er een belangrijke activiteit in
de kinderchirurgie met een afzonderlijk operatiekwartier voor kinderen en een kindvriendelijk
chirurgisch daghospitaal. Het ZNA Middelheim ziekenhuis beschikt over een pediatrische
intensive care unit (PICU), een neonatale intensive care unit (NICU) alsook een spoedeisende
hulp voor kinderen. Het kinderziekenhuis is sinds jaar en dag een vast begrip in één van de
dichtst bevolkte regio’s van Vlaanderen.

Wat wordt jouw uitdaging?







Je denkt en werkt actief mee, mogelijk als nieuwe leider, aan de verdere uitbouw en
organisatie van een grote PICU afdeling. Actueel hebben we 6 bedden en 300 opnames per
jaar, maar er is potentieel tot de progressieve uitbouw van 10-12 bedden met ook een
brandwondencentrum voor kinderen.
Actieve deelname in de supervisie en opleiding van assistenten wordt verwacht.
Je bewaakt mee de kwaliteit en de waarden waar de dienst voor staat.
Bereidheid tot deelname aan organisatorische activiteiten.
Bereidheid tot deelname aan de wachtregeling.

Wat vragen we?









Je bent in het bezit van een diploma arts-specialist met bijbehorende specialisatie in de
pediatrische intensieve zorgen.
Je hebt een goede kennis van het Nederlands; meertaligheid is welkom.
Je bent een teamgerichte persoonlijkheid.
Je hebt leidinggevende capaciteiten.
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.

Wat bieden we?


Een functie bij de grootste zorgverstrekker in België. ZNA staat voor toegankelijke en
kwaliteitsvolle gezondheidszorg en werkt zeer nauw samen met de GZA ziekenhuisgroep.





De kans om te werken in de opgerichte associatie van de ZNA ziekenhuisgroep met de GZA
ziekenhuisgroep.
ZNA biedt je een statuut als zelfstandige aan voor een voltijdse invulling.
De start van je tewerkstelling is in onderling overleg.

Geïnteresseerd?
Voor deze functie zal een selectiegesprek georganiseerd worden. Na een gunstig eerste
gesprek volgt er een tweede selectiegesprek waarbij intensieve zorgen, pediatrie,
kinderanesthesie en kinderchirurgie vertegenwoordigd zijn.
Kandidaturen worden strikt vertrouwelijk behandeld.
Je kan je kandidatuur met cv, referenties en diploma (met vermelding van het
vacaturenummer) richten aan: Niels Vrijsen, HR medewerker Rekrutering, via email:
niels.vrijsen@zna.be
Je kandidatuur zal bezorgd worden aan:
Dr. Peter Rogiers, medisch diensthoofd Intensieve Zorgen ZNA Middelheim
Dr. Dirk Stockman, hoofdarts ZNA Middelheim
Dr. Katrien Bervoets, algemeen medisch directeur ZNA
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je terecht bij: Dr. Peter Rogiers,
medisch diensthoofd Intensieve Zorgen ZNA Middelheim, telefoonnummer: + 32 3 280 38 70
of email: peter.rogiers@zna.be
Je vindt meer informatie over ZNA op www.zna.be

