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Het Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels in
Vilvoorde gaat verder waar anderen misschien
aarzelen. Als dynamisch, algemeen regionaal
ziekenhuis in volle ontwikkeling, en
tevens de grootste werkgever in de regio,
staan we voor concrete en gedurfde
actieplannen. Binnen een snel bewegende
gezondheidszorg legt het AZJP letterlijk en
figuurlijk bouwstenen voor een vriendelijke
en professionele zorgverlening aan patiënten
die zich steeds bewuster worden van het
belang van kwalitatieve en betaalbare zorg.
Een ‘zieken’ huis niet enkel voor verblijvende
patiënten, maar tevens een knooppunt van
zorgverlening waar de beste zorg wordt
gegarandeerd, naadloos afgestemd op de
omliggende voorzieningen. Om deze
ambitieuze plannen te realiseren, zijn wij dan
ook ijverig op zoek naar gemotiveerde en
deskundige nieuwe collega-artsen.

AZ Jan Portaels
zoekt een
pneumoloog
Om de dienst Pneumologie verder uit te bouwen zijn wij op
zoek naar een longarts met specialisatie in de longoncologie om deel uit te maken van de vaste staf, waarbij je voltijds
deelneemt aan de dagelijkse werking van de dienst.
Jouw profiel: je bezit een erkenning als arts-specialist in de
pneumologie en hebt de specialisatie longoncologie met
succes doorlopen. Kennis van EBUS is een pluspunt of je bent
bereid dit te leren.
Je hebt de nodige communicatieve en collegiale eigenschappen om flexibel en constructief in team te functioneren, en
bent dynamisch en geëngageerd om samen de dienst verder
uit te bouwen binnen het ziekenhuis en in een toekomstige
netwerkstructuur.
Daarnaast draagt jouw expertise bij tijdens consulten op
andere diensten in het AZ Jan Portaels.
Wij bieden: een voltijdse uitdagende functie in een dienst met
groeipotentieel, samenwerking met een jong, dynamisch en
enthousiast team in een professioneel en dynamisch geleid
ziekenhuis.
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