Medische stafleden dienst Radiologie –
Subdiscipline Interventionele Radiologie



Referentie: 1807
Solliciteren vóór: 05-08-2018

Situering
Met 1 995 bedden is UZ Leuven een van de grootste ziekenhuizen van België. Topreferent
zijn in patiëntenzorg, opleiding en onderzoek, dat zijn de drie hoofdopdrachten van UZ
Leuven.
De interventionele radiologie heeft een hoge klinische activiteit in vele medische
pathologieën o.a. op het gebied van ischemische stroke, interventionele oncologie,
hepatobiliaire interventies, portale hypertensie, aorta-endoprothesen en embolisaties.
Vanwege uitbreiding van de klinische activiteit en vertrek van een collega zijn wij op zoek
naar 2 nieuwe stafleden interventionele radiologie.

Wat je functie inhoudt





Actieve deelname aan de dagelijkse klinische activiteiten in de interventionele
radiologie.
Actieve deelname aan de wachtdienst van de interventionele radiologie.
U werkt samen met collega stafleden, de assistenten in opleiding en paramedische
medewerkers.
Combinatie met een van de andere radiologische subdisciplines behoort tot de
mogelijkheden.

Wat wij vragen



U dient erkend te zijn als arts-specialist in de radiologie en heeft aantoonbare
ervaring in de interventionele radiologie.
Van één kandidaat vragen wij engagement om zich te trainen en te bekwamen in de
neuro-interventionele radiologie mbt neurovasculaire aandoeningen ikv
hemorrhagische stroke.

Wat wij bieden




Er wacht u een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid en een zeer
afwisselend aanbod aan ontwikkelingsmogelijkheden op professioneel vlak.
U krijgt een degelijk personeelsstatuut met talrijke extralegale voordelen.
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Interesse?
Voor meer informatie over deze vacature kan u contact opnemen met prof. dr. Raymond Oyen,
diensthoofd radiologie via tel. +32 16 343770 of raymond.oyen@uzleuven.be of prof. dr. Geert
Maleux via tel. +32 16 343782 of geert.maleux@uzleuven.be of prof. dr. Sandra Cornelissen
via tel. +32 16 341736 of sandra.cornelissen@uzleuven.be
Stuur uw motivatiebrief en curriculum vitae met vermelding van het vacaturenummer 1807
voor 5 augustus 2018 naar UZ Leuven, Algemene Directie, Herestraat 49, 3000 Leuven,
België t.a.v. de hoofdgeneesheer prof. dr. J. Van Eldere of via e- mail naar
johan.vaneldere@uzleuven.be met in kopie naar het diensthoofd Radiologie prof. dr.
Raymond Oyen, via raymond.oyen@uzleuven.be
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