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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.

Het tandartsenteam zoekt een collega-tandarts in het bezit van
een diploma licentiaat in de tandheelkunde en een in België
gehomologeerde toelating voor de beroepsuitoefening, voor
een preventieve en curatieve tandheelkundige hulpverlening,
narcodontie en het verzekeren van de continuïteit van zorg in
gezamenlijk overleg met de collega-tandartsen van het AZ Jan
Portaels.
Naast medische kwaliteiten beschik je ook over een aantal
algemene vaardigheden zoals een goede kennis van het
Nederlands, meertaligheid is welkom, aandacht voor kwaliteit en continuïteit en resultaatgericht. Je kan op een vlotte
en correcte manier informatie verstrekken aan patiënten en
hebt een collegiale en complementaire attitude naar de collega’s. Respect, inlevingsvermogen en verantwoordelijkheid
zijn belangrijke waarden.
Wij bieden een statuut als zelfstandige voor een halftijds invulling vanaf januari 2019 in een professioneel en dynamisch
geleid ziekenhuis.
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