De dienst Pediatrie van het AZ Maria Middelares te Gent heeft een vacature voor een
KINDERARTS (M/V)

Werkomgeving
AZ Maria Middelares is een algemeen ziekenhuis, in de groene rand van Gent, met 631 bedden,
23 hoogtechnologische interventiezalen en een oppervlakte van 64.800 m2. Het ziekenhuis
beschikt over een hoge technologische infrastructuur en de allernieuwste medische uitrusting.
Het is een zeer performant acuut ziekenhuis met een menselijk gelaat. Meer dan 1650
personeelsleden en 180 artsen staan dagelijks in voor 'GezondheidsZorg met een Ziel'. Door de
expertise in medische toptechnologie groeide AZ Maria Middelares uit tot een ziekenhuis met
samenwerkingsverbanden tot over de landsgrenzen.

De dienst Pediatrie is op zoek naar een gemotiveerde collega om als voltijds staflid het team te
vervoegen, en te participeren in alle medische activiteiten van de dienst, zowel voor de
gehospitaliseerde patiënten (afdelingen Pediatrie, Neonatologie en Materniteit) als ambulante
patiënten (spoedgevallen en raadplegingen).

Het profiel dat wij zoeken:








Erkend kinderarts
Bijzondere bekwaming in APLS en NLS
Een bijkomende subspecialisatie is niet vereist, maar een bijzondere interesse in de
kinderallergologie of kinderneurologie strekt tot aanbeveling.
Graag werken in teamverband en bereid zijn tot actief meewerken aan de verdere
uitbouw van de dienst Pediatrie
Initiatief nemen om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de gezondheidszorg
Flexibel en oplossingsgericht zijn
Onze “Gezondheidszorg met een ziel”-visie delen

Geïnteresseerde artsen kunnen hun kandidatuur met gedetailleerd curriculum vitae overmaken
aan prof. Pascal Verdonck, Voorzitter Raad van Bestuur, en aan dr. Filip Ameye, Voorzitter
Medische Raad AZ Maria Middelares, Buitenring Sint-Denijs 30, 9000 Gent.
Bijkomende inlichtingen kunnen verkregen worden bij dr. Degraeuwe, diensthoofd Pediatrie, tel.
09 246 82 00, en bij dr. Ronny Goethals, Medisch Directeur AZ Maria Middelares, 09 246 19 00.

G e zo n d h e i d s Z o r g m e t e e n Z i e l vzw AZ Maria Middelares
Buitenring Sint-Denijs 30 – 9000 Gent

