Wij bieden je de kans om in een aangename en collegiale sfeer te werken binnen een georganiseerd

VACATURE KINDERARTS IN HET AZZENO KNOKKE
Met de focus op onze waarden warm, verbonden, gastvrij, competent en vernieuwend wordt in AZ
Zeno dagelijks gewerkt aan een verbeterde zorg.
Wij rekenen hiervoor op de loyauteit, het enthousiasme en de professionaliteit van 900
personeelsleden en 95 artsen.
Vanop onze drie campussen (Knokke-Heist, Blankenberge en Maldegem) bieden we een warme,
patiëntvriendelijke zorg. De Campus Knokke verhuisde onlangs naar een technologisch sterk uitgerust
nieuwbouwziekenhuis in Knokke-Heist

Wij zoeken een enthousiaste kinderarts, met interesse in de algemene pediatrie, bereid om mee te
bouwen aan een brede zorg voor kinderen, op maat van het kind en zijn omgeving.
Wij bieden je de kans om in een aangename en collegiale sfeer te werken binnen een georganiseerd
en omkaderd geheel in een kleiner maar persoonlijk ziekenhuis. Je komt als vierde algemene pediater
ons team vervoegen, met een efficiënte en flexibele werkorganisatie.
De mooi uitgebouwde materniteit in volle bloei en pediatrie afdeling bevinden zich in het nieuwe
ziekenhuis van Knokke-Heist. Daarnaast zijn er consultaties op de recent vernieuwde campus van
Blankenberge en Maldegem.
Je werkt in associatieverband in het ziekenhuis met de drie huidige kinderartsen en met een
wachtverdeling van één op vier.

Onze voorkeur gaat uit naar een kinderarts in voltijdse functie, echter oplossingen op maat, zoals
deeltijds werken, combinatie met een academische activiteit, zijn bespreekbaar.
We hechten veel waarde aan de persoonlijke en familiale ontplooiing van ieder lid van de
kinderartsenassociatie. Knokke-Heist aan zee is een zalige plek om te werken en te wonen, vol met
cultuur en sportmogelijkheden. Het ligt op 15 km van Brugge en heeft een prachtig hinterland.

Kandidaturen worden strikt vertrouwelijk behandeld.
Voor meer informatie over deze functie en gegevens in verband met de officiële kandidatuurstelling,
kan u contact opnemen met het medisch diensthoofd:
Dr. Sabine Kuypers Diensthoofd pediatrie
AZZENO Kalvekeetdijk 260 8300 Knokke-Heist sabine.kuypers@azzeno.be
tel 050/534623
Dr. Philippe Duyck Hoofdgeneesheer
AZZENO Kalvekeetdijk 260 8300 Knokke-Heist philippe.duyck@azzeno.be

