Vacature radioloog
Naar aanleiding van het pensioen van één van onze stafleden is de dienst medische beeldvorming op
zoek naar een nieuwe arts-specialist in de radiologie (m/v) om voltijds bij ons te komen werken vanaf
1 januari 2020.

Profiel
•

Erkend arts-specialist in de radiologie met een algemene kennis van de conventionele
radiologie, echografie, CT en MRI

•

bijzondere interesse en bekwaamheid in de senologie

•

bereidheid om deel te nemen aan het wachtsysteem (oproepwacht 1/6)

•

bereidheid om actief te zijn op beide campussen (Tongeren en Bilzen)

•

uitstekende kennis van het Nederlands, zich vlot kunnen uitdrukken in het Frans is een
pluspunt

Wat bieden wij ?
Wij bieden u een uitdagende job op onze Dienst Medische Beeldvorming in een ziekenhuis waar zorg
met een menselijk gelaat ook geldt voor de medewerkers.
De Dienst Medische Beeldvorming is actief op beide campussen en bestaat uit een 40-tal medewerkers
waaronder 6 radiologen.
Campus Tongeren beschikt over 4 röntgenzalen, 1 mammografiezaal, 1 echografiezaal, 1 CT en 1 MRI.
Campus Bilzen (polikliniek) beschikt over 1 röntgenzaal, 1 mammografiezaal, 1 echografiezaal en 1 CT.

Over ons
az Vesalius is een regionaal ziekenhuis met campussen in Tongeren en Bilzen. Ons ziekenhuis heeft 326
erkende bedden en een doorverwijsgebied van meer dan 100.000 inwoners. Met meer dan 130 artsen
en 800 personeelsleden maken wij dagelijks onze zorg met een menselijk gelaat waar. In az Vesalius
staat de patiënt centraal en bieden wij kwaliteitsvolle zorg dichtbij huis.
Wij beschikken over een erkende MUG en gespecialiseerde dienst spoedgevallen, diensten medische
beeldvorming (met erkende CT en MRI), heelkunde, inwendige geneeskunde, neonatologie,
materniteit, geriatrie, revalidatie, een palliatieve eenheid, een chirurgisch en inwendig dagziekenhuis
en een uitgebreide polikliniek.
Samen met het Jessa in Hasselt, het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder en het Regionaal
Ziekenhuis Sint-Trudo in Sint-Truiden vormen wij straks een ziekenhuisnetwerk om op een zo
doelmatig mogelijke manier de zorg aan te bieden die de bevolking nodig heeft. Deze structurele
samenwerking biedt de mogelijkheid om binnen ons zorggebied een breed pakket aan

hoogkwalitatieve zorgactiviteiten uit te bouwen dat alle pathologieën omvat, met uitzondering van de
zeer zeldzame aandoeningen.
In juli 2017 ontving az Vesalius het NIAZ-kwaliteitslabel dat staat voor deskundige en kwalitatieve zorg,
een gewaarborgde veiligheid voor patiënten en medewerkers, en een op verbetering gerichte
bedrijfscultuur.

Meer informatie
•
•

Dr. Yves Germeaux, diensthoofd, tel. 012 39 78 22
Dr. Alex Breugelmans, hoofdarts, tel. 012 39 75 04

Bezorg uw kandidatuur, curriculum vitae en motivatiebrief aan
• de Heer Eric Christiaens, algemeen directeur, eric.christiaens@azvesalius.be
• Dr. Alex Breugelmans, hoofdarts, alex.breugelmans@azvesalius.be
• Dr. Yves Germeaux, voorzitter Medische Raad, yves.germeaux@azvesalius.be
Of per post naar az Vesalius, Hazelereik 51, 3700 Tongeren.
Solliciteren kan tot en met 31 juli 2019.

Bewaard op 15-11-2017
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