Arts-specialist in de Radiologie
[m/v]
Vac.
ZNA is de grootste zorgverstrekker in België en staat voor toegankelijke en kwaliteitsvolle
gezondheidszorg. Om dit te realiseren kunnen we rekenen op de enthousiaste inzet van
7000 medewerkers. Deze medewerkers verzorgen dagelijks ongeveer 7000 patiënten.
Sinds begin 2004 groepeert ZNA 9 Antwerpse ziekenhuizen: 3 algemene ziekenhuizen en 6
centra voor gespecialiseerde zorg aan kinderen, ouderen en psychiatrische patiënten. Elk van
deze sites biedt daarnaast een ruim aanbod aan ambulante zorg (dagziekenhuis en polikliniek).
Voor haar site Middelheim zoekt ZNA (ZiekenhuisNetwerk Antwerpen) een
Radioloog-resident (m/v), bij voorkeur voltijds

Taakomschrijving







Residentschap van 1 jaar met aanvang volgens onderling overleg.
Je vervoegt een groep van 12 radiologen en 3 assistenten in opleiding, verspreid over de
campussen Middelheim, Koningin Paola Kinderziekenhuis en Hoge Beuken.
Mogelijkheid tot verdere bekwaming in een specifiek deelgebied van de radiologie
na overleg (oa cardiale MRI en CT, interventieradiologie, kinderradiologie, interventionele
mammografie).
Actieve deelname in de supervisie en opleiding van assistenten wordt verwacht.
Je bewaakt mee de kwaliteit en de waarden waar de dienst voor staat.

Functievereisten
Basiskennis:



Je bent in het bezit van of behaalt weldra een diploma arts-specialist met bijbehorende
specialisatie in de roentgendiagnose.
Je bent in het bezit van een in België gehomologeerde toelating voor de
beroepsuitoefening, zijnde erkenning in de radiologie.

Vaardigheden en attitudes:
Naast medische kwaliteiten beschik je ook over een aantal algemene vaardigheden:
 Je hebt een goede kennis van het Nederlands; meertaligheid is welkom.
 Je hebt een teamgerichte persoonlijkheid en bent voldoende stressbestendig.
 Je hebt aandacht voor kwaliteit en continuïteit en bent resultaatgericht.
 Je kan op een vlotte en correcte manier informatie verstrekken aan patiënten.
 Je hebt een collegiale en complementaire attitude naar de collega’s.
 Respect, inlevingsvermogen en verantwoordelijkheid zijn belangrijke waarden in je werk.
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Ons aanbod






Een functie bij de grootste zorgverstrekker in België. ZNA staat voor toegankelijke en
kwaliteitsvolle gezondheidszorg.
De dienst is uitgerust met state-of-the art technologie: conventionele radiologie,
2 CT toestellen, MRI (1.5T en 3T), echografie, mammografie, botdensitometrie,
angiografiezaal, toegang tot PET-CT.
ZNA biedt je een statuut als zelfstandige aan voor een voltijdse invulling.
De start van je tewerkstelling is in onderling overleg.

Reageer zo snel mogelijk
Voor deze functie zal een selectiegesprek georganiseerd worden.
Kandidaturen worden strikt vertrouwelijk behandeld.
Je kan je kandidatuur met cv, referenties en diploma (met vermelding van het
vacaturenummer) richten aan: Niels Vrijsen, HR medewerker Rekrutering, via email:
niels.vrijsen@zna.be
Je kandidatuur zal bezorgd worden aan:
Dr. Didier De Surgeloose, medisch diensthoofd ZNA Middelheim
Dr. Mark Meskens, hoofdarts ZNA Middelheim
Dr. Katrien Bervoets, algemeen medisch directeur ZNA
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je terecht bij:
Dr. Didier De Surgeloose, medisch diensthoofd ZNA Middelheim,
telefoonnummer: + 32 3 280 25 86 of email: Didier.Desurgeloose@zna.be
Je vindt meer informatie over ZNA op www.zna.be
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