ALGEMEEN ZIEKENHUIS GROENINGE KORTRIJK & SINT-JOZEFSKLINIEK IZEGEM
In het Kortrijkse fusieziekenhuis az groeninge (1054 bedden) werken bijna 3000 medewerkers en 270 artsen uit de
regio samen aan de uitbouw van een multidisciplinaire zorg waarbij de patiënt centraal staat. Het is het eerste nietuniversitaire ziekenhuis in Vlaanderen dat een JCI accreditering heeft verkregen.
De Sint-Jozefskliniek is een regionaal algemeen ziekenhuis met 271 erkende bedden. Een team van 70 artsen en ca.
640 medewerkers staan steeds klaar om zorg en bijstand te bieden in een warme omgeving voor patiënt en
medewerkers. De dienst pediatrie omvat 20 erkende bedden en wordt geleid door een enthousiast team van
pediatrisch verpleegkundigen met een hart voor de patiënt.
De ziekenhuizen Sint-Jozefskliniek Izegem en az groeninge zijn samen met de ziekenhuizen van Deinze, Waregem,
Zottegem, Ronse en Maria Middelares in Gent lid van het E17-ziekenhuisnetwerk. Beide ziekenhuizen willen hun
complementaire troeven bundelen ten gunste van de patiënt. Voor de verdere uitbouw van de dienst pediatrie zijn
de ziekenhuizen op zoek naar een enthousiaste en dynamische:

Pediater (M/V)
Profiel





Een gedreven en dynamische collega om de dienst mee uit te bouwen samen met de andere collega’s,
waarbij je de kans krijgt eigen interesses verder uit te diepen. Subspecialisatie is niet vereist, maar zeker
welkom.
Bijzondere bekwaming in APLS is een vereiste of je bent bereid je hierin te bekwamen.
Je werkt als kinderarts op de dienst pediatrie en materniteit en je bent verantwoordelijk voor de opvang van
de pasgeborene in het verloskwartier.
Daarnaast functioneer je in de wachtdienst.

Wij bieden




een uitdagende zelfstandige job in beide ziekenhuizen (lid van het E17-ziekenhuisnetwerk in volle expansie)
een contract voor onbepaalde duur na de voorziene proefperiode
een optimale ‘werk/gezin’ balans

Hoe solliciteren?
Schriftelijke sollicitatie, samen met een volledig curriculum vitae dient gericht te worden aan:
- de voorzitter raad van beheer Sint-Jozefskliniek Izegem, mevr. M. DELAERE,
p/a Ommegangstraat 7 te 8870 Izegem
- de voorzitter raad van beheer az groeninge, mevr. M. DE JAEGERE ,
p/a campus kennedylaan, President Kennedylaan 4 te 8500 Kortrijk
- de medisch directeur Sint-Jozefskliniek Izegem, dr. G. LUYCKX
p/a Ommegangstraat 7 te 8870 Izegem
- de medisch directeur az groeninge, dr. S. VANDERSCHUEREN,
p/a campus kennedylaan, President Kennedylaan 4 te 8500 Kortrijk
Meer informatie over de inhoud van de vacante functie kan u verkrijgen bij het medisch diensthoofd pediatrie SintJozefskliniek Izegem, dr. Joke Inderadjaja op het nummer 051 33 46 01 (of per mail naar joke.inderadjaja@sjki.be).

