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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 geriater
Het AZ Jan Portaels biedt aan: acute geriatrie, consultaties
geriatrie, geriatrisch dagziekenhuis, interne en externe liaison.
De dienst Geriatrie is eveneens mee verantwoordelijk voor de
eenheid Palliatieve Zorgen en ondersteunt de Locomotorische
Revalidatie. We zoeken dan ook een collega-geriater om het
artsenteam uit te breiden.
Als geriater sta je mee in voor het dagelijkse werk op de beide
afdelingen Geriatrie, verzorg je mee het internistisch luik op
de Locomotorische Revalidatie, neem je geriatrische patiënten op via Spoedgevallen en sta je mee in voor de medische
begeleiding van patiënten op Palliatieve Zorgen.
Wij bieden: een boeiende, gevarieerde en interessante
voltijdse functie in samenwerking met een gemotiveerd team
in een professioneel en dynamisch geleid ziekenhuis.
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