Pneumoloog
voltijds

De dienst pneumologie beschikt over een longfunctielabo (met o.a. Body-plethysmografie, ergospirometrie,
provocatieprocedures en NO-meting), videobronchoscopie, EUS, EBUS, chronische O2-conventie en een
slaaplabo met vier bedden/CPAP-conventie. Voor de uitbreiding van de dienst zoeken we nog een extra voltijds
pneumoloog. Binnen het ziekenhuis maak je deel uit van de associatie inwendige geneeskunde. Je komt terecht
op de raadpleging, hospitalisatie en daghospitalisatie (zowel oncologie-dagzaal als daghospitaal inwendige
ziekten) met een zeer enthousiast verpleegkundig kader.

Profiel
•
•
•
•
•
•
•

Je bent een enthousiaste collega, die het vak in de volle breedte uitoefent.
Je beschikt over een curriculum vitae dat blijk geeft van een degelijke kennis en ervaring.
Interesse in het deelgebied van slaappathologie is een pluspunt.
Je wil zelfstandig werken in associatieverband.
Je hebt een collegiale opstelling en bent communicatief vaardig.
Je beschikt over goede en relevante referenties.
Ook assistenten in opleiding of pneumologen die wachten op een officiële erkenning komen in aanmerking.

Aanbod
•
•
•
•

Mogelijkheden tot persoonlijke ontplooiing en verdere uitbouw van de dienstverlening.
Ontwikkelen van een extra aandachtsgebied behoort tot de mogelijkheden.
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. Wim Callebaut, diensthoofd pneumologie (Wim.Callebaut@emmaus.be) en
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.

