In het az Glorieux staat hoogkwalitatieve zorg voorop en de patiënt centraal. Het ziekenhuis biedt een uitstekende
ligging op de taalgrens van de Vlaamse Ardennen en Le Pays des Collines. Het ziekenhuis is een onderdeel van
de eerste pijler van de koepelorganisatie vzw Werken Glorieux. Samen met de twee andere pijlers “kind- en
jeugdzorg” en “ouderenzorg” wordt het levenstraject van de mens gevormd. Ons ziekenhuis werkt nauw samen
met het az Sint-Elisabeth te Zottegem onder de noemer ZORG en maakt deel uit van het E17-ziekenhuisnetwerk.

Om onze dienst anesthesie te versterken en verder uit te bouwen zoeken wij een:

ARTS-SPECIALIST IN DE ANESTHESIE BIJKOMENDE BEKWAMING
IN DE ALGOLOGIE
Functie
Een gemotiveerde en enthousiaste collega met een dynamische persoonlijkheid en een gedegen professionele
bekwaamheid. Je zal deel uitmaken van een team dat reeds bestaat uit 9 anesthesisten, waarvan er 2 werkzaam
zijn op de pijnkliniek. Je zal in associatief verband alle deelaspecten van de anesthesie verzorgen. Je werkt mee
aan de dagelijkse activiteit en neemt deel aan de wachten.

Profiel
•
•
•
•
•
•

Je bent arts-specialist in de anesthesie met bijkomende bekwaming in de algologie.
FIPP, CIPS of EFIC diploma (of bereidheid tot behalen ervan) strekt tot aanbeveling.
Assistenten in opleiding met de intentie zich verder in de algologie te bekwamen, komen eveneens in
aanmerking.
Je kan zowel zelfstandig werken als in teamverband
Je zet sterk in op het aanbieden van kwalitatieve zorg
Tweetaligheid (NL/FR) is een pluspunt

Aanbod
•
•
•
•
•
•

Je kan werken bij de grootste werkgever van Ronse met een familiaal karakter
Je krijgt inhoudelijk boeiende & gevarieerde uitdagingen met ruimte voor initiatief en zelfstandigheid
Een stimulerende werkomgeving waarin onze waarden voorop staan: respect, vriendelijkheid,
deskundigheid, doelgericht, ontwikkelingsgericht en zorgzaamheid.
Een voltijdse tewerkstelling
Startdatum: te bespreken
Je zal werken in een filevrije omgeving

Bijkomende Informatie
•
•

Dr. Bruyns, geneesheer-specialist Anesthesie, 055 23 31 48
Dr. Ghillemijn, Medisch Directeur, 055 23 34 85

of via www.hrglorieux.be

