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Bezit jij

Het Jessa Ziekenhuis is één van de  
grootste ziekenhuizen van Vlaanderen. 
Het werkt nauw samen met haar  
netwerkpartnerziekenhuizen en is lid 
van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU 
Leuven. We investeren in vooruitstrevende 
therapieën, nieuwe technologieën én in 
onze mensen. Ons ziekenhuis biedt dan 
ook uitdagende loopbaanperspectieven 
en concrete groeikansen

De dienst Anesthesie – Intensieve  
Zorgen - Pijntherapie wenst over te gaan 
tot de aanwerving van een  
 anesthesist

De kandidaturen met uitgebreid curriculum vitae dienen vóór 
1 december aangetekend toe te komen bij mevr. Ingrid Lieten,  
voorzitter Jessa Ziekenhuis, Salvatorstraat 20 te 3500 Hasselt 

Bijkomende inlichtingen via dr. Stefan Evers, arts-diensthoofd anesthesie 
en medisch manager kritieke diensten Jessa Ziekenhuis, tel. 011 33 98 57.

Meer informatie en solliciteren:

 www.werkenbijjessa.be 



 

 

Het Jessa Ziekenhuis behoort tot één van de grootste ziekenhuizen van Vlaanderen. Het werkt nauw 
samen met andere Limburgse ziekenhuizen en is lid van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven. We 

brengen een volledig en innovatief medisch aanbod, waarbij de patiënt steeds centraal staat. Dagelijks 
streven meer dan 350 artsen en 3100 medewerkers naar een nog betere en veiligere behandeling. Het 

Jessa Ziekenhuis neemt frequent deel aan wetenschappelijk onderzoek en loopt in een aantal disciplines  

voorop. We investeren in vooruitstrevende therapieën, nieuwe technologieën én in onze mensen. Ons 
ziekenhuis biedt dan ook uitdagende loopbaanperspectieven en concrete groeikansen 

 
De dienst Anesthesie – Intensieve Zorgen - Pijntherapie van het Jessa Ziekenhuis wenst over te gaan 

tot de aanwerving van een anesthesist. 
Deeltijds mandaat en andere modaliteiten zijn bespreekbaar. 

Ook als u nog in opleiding bent, wordt u uitgenodigd te reageren. 

 
De kandidaturen met uitgebreid curriculum vitae dienen vóór 1 december 2022  toe  

te komen bij : Mevr. Ingrid Lieten, voorzitter Jessa Ziekenhuis, Salvatorstraat 20 te 3500 Hasselt 
 

Telefonische inlichtingen worden verstrekt door : 

- dr. Stefan Evers, arts-diensthoofd anesthesie en medisch manager kritieke diensten Jessa Ziekenhuis, 
tel. 011 33 98 57 

 
 


