Arts of apotheker klinisch bioloog
deeltijds, met mogelijkheid tot uitbreiding

AZ Voorkempen is een dynamisch algemeen ziekenhuis met 250 bedden. Samen met drie andere vaste klinisch
biologen ben je mede verantwoordelijk voor de optimale werking van het klinisch laboratorium van het ziekenhuis.

Profiel
• Je bent een arts of apotheker klinisch bioloog.
• Je bent gedreven, stelt kwaliteit voorop en functioneert vlot in een dynamisch team.
• Je hebt een algemene kennis opgebouwd in de verschillende deelgebieden van de klinische biologie en bent
bereid domeinspecifieke gebieden verder uit te bouwen in overleg met de andere klinisch biologen.
• Je hebt bijzondere interesse in biochemie, POCT-analyses en auto-immuniteit.
• Je legt je toe op het valideren en implementeren van nieuwe technieken in het labo.
• Je hebt ervaring of interesse voor de implementatie van een kwaliteitssysteem (ISO, eventueel BELAC)
binnen het laboratorium.
• Je verzekert mee de continuïteit op de dienst klinische biologie met deelname aan de routine- en
wachtregeling die alle domeinen van de klinische biologie omvat.
• Je beschikt over goede organisatorische en communicatieve vaardigheden en bent geëngageerd om de
dienst mee verder uit te bouwen.

Aanbod
•
•
•
•
•

Een deeltijdse functie van 5 halve dagen/week, met mogelijkheid tot uitbreiding.
Een ziekenhuiscontract voor onbepaalde duur na een proefperiode van 15 maanden.
Werkzaam als zelfstandig arts-specialist/apotheker in associatieverband met duidelijke dienstafspraken
Aantrekkelijke, groene woonomgeving in de rand van Antwerpen.
Voor meer informatie, kijk op www.azvoorkempen.be/werken-bij.

Interesse?
Verdere info kan je bekomen bij dr. Clara Ceyssens, diensthoofd klinische biologie (Clara.Ceyssens@emmaus.be),
en bij dr. Pieter Jan Simons, hoofdarts-medisch directeur (Pieterjan.Simons@emmaus.be).
De kandidatuur met motivatiebrief en cv richt je aan dhr. Koen Vancraeynest, algemeen directeur
(Koen.Vancraeynest@emmaus.be), aan dr. Philip Ardies, voorzitter medische raad (Philip.Ardies@emmaus.be)
en aan dr. Pieter Jan Simons, hoofdarts - medisch directeur (Pieterjan.Simons@emmaus.be).

Met ruim 125 artsen en 1000 medewerkers stellen we alles in het werk om
onze patiënten mensgerichte en deskundige zorg te bieden in een toegankelijke
en groene omgeving dichtbij huis. Onze oprechte Kempense mentaliteit sijpelt door
tot in de kleinste details en een glimlach is nooit ver weg. We dromen dan ook dat onze
patiënten zich hier thuis kunnen voelen. Jij kan hierin mee het verschil maken.
AZ Voorkempen. Wij zorgen ervoor.

