Radioloog (m/v)
Voltijds
Diverse jobtimes mogelijk in functie van afstemming werk-privé




Bedrijfsvoorstelling
Het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder is een dynamische organisatie met een moderne
infrastructuur, in één van de dichtstbevolkte regio’s van Limburg nabij de autosnelwegen E 313 – E 314,
gericht op het verlenen van gespecialiseerde klinische en ambulante zorg aan meer dan 150.000 inwoners
van de regio West- en Midden-Limburg.
De medische staf bestaat uit meer dan 100 artsen die alle specialismen vertegenwoordigen. Het ziekenhuis
heeft een capaciteit van 268 bedden, 79 bedden dagziekenhuis, een erkende functie gespecialiseerde
spoedgevallen-, MUG- en Intensieve Zorgenfunctie. Ambulante zorg wordt aangeboden in de polikliniek in
Heusden-Zolder en in het Medisch Centrum Beringen.
Het Sint-Franciscusziekenhuis maakt deel uit van het netwerk Zuid-West Limburg en heeft een
samenwerkingsverband met het Jessa Ziekenhuis.

Functie
De dienst radiologie telt 7 radiologen, werkt volledig digitaal en beschikt over moderne geavanceerde
toestellen:
 Sint-Franciscusziekenhuis: 2 DR RX toestellen, 1 mobiel DR RX toestel, 1 DR mammografietoestel, 3
echografietoestellen, 1 Dual Source CT toestel en 1 1.5T MR toestel
 Medisch Centrum Beringen: 1 DR RX toestel, 1 DR mammografietoestel en 1 echografietoestel
In het kader van de samenwerking met de dienst radiologie van het Jessa Ziekenhuis wenst de
dienst radiologie over te gaan tot de aanwerving van een voltijds radioloog met bijzondere interesse in
abdominale en musculoskeletale beeldvorming.

Profiel
•
•
•
•
•

Goede kennis van de laatste nieuwe ontwikkelingen in MR beeldvorming
Bereidheid tot subspecialisatie in een deelgebied volgens de noden van de dienst
In contractueel associatieverband
Goede communicatieve vaardigheden en bereidheid in teamverband te werken
Betrokkenheid bij de organisatie van de dienst radiologie en de ziekenhuisorganisatie

Bijkomende informatie wordt verstrekt door:
Dr. Jurgen Wathiong, diensthoofd radiologie SFZ, jurgen.wathiong@sfz.be - 011/71 55 29
Dr. Geert Souverijns, diensthoofd radiologie Jessa, geert.souverijns@jessazh.be - 011 33 55 55

Heb je interesse in deze functie?
Schriftelijke kandidaturen dienen, samen met een uitgebreid curriculum vitae, vóór 30 april 2020 gericht te
worden aan:
Rudy Poedts, algemeen directeur
Sint-Franciscusziekenhuis
Pastoor Paquaylaan 129
3550 Heusden - Zolder
rudy.poedts@sfz.be
Solliciteer online WWW.SFZ.BE/vacatures

