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ÉÉN VOLTIJDSE FUNCTIE VAN RESIDENT OF ADJUNCT-KLINIEKHOOFD OF 
KLINIEKHOOFD BIJ DE DIENST NEONATOLOGIE  

VAN DE SECTOR MAN, VROUW, KIND 
 
Voor de uitbouw van een loopbaan in het UZ Gent, is naast de klinische werkzaamheden het 
wetenschappelijk onderzoek en het behalen van een doctoraat in de medische wetenschappen van 
groot belang. 
 
Functieomschrijving  
• Voltijds tewerkgesteld bij de dienst Neonatale intensieve zorg van het UZ Gent.        
• Patiëntenzorg, met name het zelf actief onderzoeken en behandelen van patiënten en 

superviseren van de binnen de dienst tewerkgestelde arts-specialisten in opleiding.     
• Ontwikkelen van het hem/haar toegewezen aandachtsgebied.       
• Uitvoeren van een deel van de onderwijstaak op graduaat- en postgraduaat niveau.  
• Verrichten van wetenschappelijk onderzoek en leiden van onderzoeksprojecten. 
• Nauw samenwerken met verpleegkundige werkgroepen. 
 
Gewenst profiel  
• Je bent houder van het wettelijk diploma van arts en je bent een in België erkend arts-specialist in 

de kindergeneeskunde. 
• Je bent houder van de bijzondere beroepstitel in de neonatologie of in de mogelijkheid om deze 

binnen afzienbare tijd te behalen. 
• Bijzondere bekwaming in zo polyvalent mogelijke geneeskunde der intensieve zorgen aan 

neonati. 
• Bereidheid tot deelname aan de hoge werkdruk van neonatale intensive care wachtbeurten en 

permanenties binnen de NIC-dienst met >39 verantwoorde NIC-bedden. 
• Bereidheid tot deelname aan wetenschappelijk onderzoek en postgraduaat onderwijs in de 

klinische neonatologie-pediatrie. 
 
Contactpersoon 
Gelieve voor de uiterste inschrijvingsdatum eveneens contact op te nemen met het desbetreffend 
diensthoofd ( prof. dr. K. SMETS - 09/332.35.35) 
 
Salarisschaal en aanwervingsvoorwaarden 
• Afhankelijk van uw expertise en verworven anciënniteit bestaat de mogelijkheid tot aanwerving op 

het niveau Resident (AG10), Adjunct-kliniekhoofd (AS1A - minstens 10 jaar relevante ervaring als 
arts bezitten) , dan wel Kliniekhoofd (AS2A - minstens 12 jaar relevante ervaring hebben als arts en 
in het bezit zijn van een doctoraat op proefschrift).  

• Behalve de bestaande verloning (naar graad en anciënniteit), wordt er - conform het geïntegreerd 
administratief statuut van het personeel van het UZ Gent – een substantiële kliniekvergoeding, 
alsook een wachtvergoeding voorzien. 

• Op vraag bestaat de mogelijkheid om een simulatie van uw te verwachten salaris te maken. 
 

 
Interesse? 
Schrijf je online in via www.uzgent.be of stuur je curriculum vitae, een kopie van de vereiste diploma's/erkenning 
samen met een begeleidende brief (m.v.v. de functietitel) per post naar UZ Gent, Dienst Rekrutering & Selectie 
(11K12E ), De Pintelaan 185, 9000 Gent (tel. 09/332.48.95 - fax 09/332.58.57).  
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Uitgebreide functiebeschrijvingen en aanwervingsvoorwaarden van alle vacatures binnen ons ziekenhuis vind je 
steeds terug op onze website www.uzgent.be/vacatures. 


