Arts-specialist in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie
Vacaturenummer: 7373
Locatie: ZNA UKJA
Afdeling/ Bedrijfseenheid: MD Kinder- en Jeugdpsychiatrie
Jobtime: voltijds
Contract: zelfstandige overeenkomst
ZNA UKJA zoekt een voltijds arts-specialist in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie.
Wil je samen met je collega’s garant staan voor kwaliteitsvolle zorg?
Jouw uitdaging:





Je participeert in poliklinische en klinische zorg.
Actieve deelname in de supervisie en opleiding van assistenten wordt verwacht.
Je bewaakt mee de kwaliteit en de waarden waar de dienst, alsook ZNA voor staat.
Je neemt actief deel aan de wachtregeling.

Jouw troeven:



Je bent in het bezit van een diploma arts-specialist met bijbehorende specialisatie in de
kinder- en jeugdpsychiatrie of je bent arts-specialist houder van de bijzondere
beroepstitel in de kinder- en jeugdpsychiatrie.
Je bent in het bezit van een in België gehomologeerde toelating voor beroepsuitoefening.

Naast medische kwaliteiten beschik je ook over een aantal algemene vaardigheden:
 Je hebt een goede kennis van het Nederlands; meertaligheid is welkom.
 Je bent een teamgerichte persoonlijkheid.
 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.
Dit mag je van ons verwachten:





Prettig werkklimaat met erkenning en ondersteuning voor jouw ambities en inbreng.
Een functie bij de grootste zorgverstrekker in België. ZNA staat voor toegankelijke en
kwaliteitsvolle gezondheidszorg.
ZNA biedt je een statuut als zelfstandige aan voor een voltijdse invulling.
De start van je tewerkstelling is in onderling overleg te bepalen.

Nog vragen?

Voor deze functie zal een selectiegesprek georganiseerd worden. Kandidaturen worden strikt
vertrouwelijk behandeld.
Je kan je kandidatuur met CV, diploma, referenties en vermelding van het vacaturenummer
richten aan Niels Vrijsen van HR Rekrutering via het e-mailadres niels.vrijsen@zna.be.
Je kandidatuur zal bezorgd worden aan:
 Dr. L. Van Grootel (Medisch Diensthoofd Kinder- en Jeugdpsychiatrie, ZNA UKJA)
 Dr. M. Meskens (Medisch Directeur Regio Zuid)
 Dr. K. Bervoets (Algemeen Medisch Directeur ZNA)
Info over de wervingsprocedure?
Contacteer Doktersadministratie via het e-mailadres dokters-administratie@zna.be.
Meer weten over de functie?
Contacteer Dr. L. Van Grootel (Medisch Diensthoofd Kinder- en Jeugdpsychiatrie, ZNA UKJA) via
het e-mailadres linda.vangrootel@zna.be.

