Senior assistent Radiologie
 Tewerkstellingspercentage: 80% - 100%
 Met onmiddellijke ingang/ tijdelijke functie mogelijk
 Campus: Gasthuisberg
Situering
UZ Leuven profileert zich als Europees centrum voor topgeneeskunde, ontwikkelingsgeneeskunde
en klinisch onderzoek. De afdeling radiologie maakt deel uit van het UZ Leuven (België, 20 km van
Brussel) dat beschikt over ongeveer 2000 bedden. Radiologie heeft een hoge klinisch activiteit in
nagenoeg alle domeinen van medische pathologieën en beschikt over een unieke infrastructuur met
geavanceerde toestellen.

Wat uw functie inhoudt
 U kan zich toeleggen op een subdiscipline naar uw keuze. Skeletradiologie, cardiale MRI en
CT, foetale MRI, het aanleren van vaardigheden bij interventionele procedures onder echoen CT-geleiding, MR-whole body… behoren tot de mogelijkheden.
 U verzorgt de dagelijkse klinische activiteit en u overlegt met de verwijzende artsen bij het
aanvragen van onderzoeken en bij de bespreking ervan tijdens multidisciplinaire
overlegmomenten.
 U bent breed inzetbaar op de dienst radiologie, zodat u ook de kennis algemene radiologie
kan onderhouden.
 U werkt samen met uw collega’s, de assistenten in opleiding en paramedische medewerkers.
Wat wij vragen
 U dient erkend te zijn als arts-specialist in de radiologie. Bijzondere ervaring in een
subdiscipline is niet noodzakelijk, doch wel een pluspunt.
 U spreekt Nederlands of bent bereid op korte termijn Nederlands te leren.

Wat wij bieden
 Het betreft een senior assistentschap met aanvang in onderling overleg.
 Er wacht u een functie met veel verantwoordelijkheid en een ruim aanbod aan
ontwikkelingsmogelijkheden op professioneel vlak.
 Leuven is een typische universiteitsstad met een uitstekende levenskwaliteit en een zeer jonge
bevolking. Het Universitair Ziekenhuis en onze afdeling breiden continu uit. Door de link met
de Katholieke Universiteit Leuven en de nabijheid van alle centrale Europese instellingen in
Brussel zijn de ontwikkelingsmogelijkheden quasi onbegrensd en zeer gevarieerd.
Interesse ?
Voor meer informatie over deze vacature kan u contact opnemen met Prof. Dr. Raymond Oyen,
diensthoofd radiologie (tel. +32 16 343770; raymond.Oyen@uzleuven.be) of Dr. Steven Pans (tel.
+32 16 340505; steven.pans@uzleuven.be ) of met de stafleden van de subdisciplines.

