HSP A30/22 : Arts resident op de afdeling Gynaecologie - Vaardigheden
Gynecologishe echografie - Contract van onbepaalde duur - Timat 8 of 10/10
Bedrijfsdetails
Het UMC Sint-Pieter is een openbaar buurtziekenhuis waar iedereen voor kwalitatief hoogstaande zorgen terechtkan. Vanuit die
missie gaan we dagelijks de uitdagingen van de volksgezondheid aan. Door actief te investeren in onderzoek en onderwijs blijven
we trouw aan ons universitaire karakter.
Onze belangrijkste kenmerken zijn ons vermogen om ons aan te passen aan de sociale realiteit, onze tolerantie, ons vrije onderzoek
en onze dagelijkse paraatheid voor de Brusselse patiënten, ongeacht hun herkomst.
Ons streven naar medische uitmuntendheid en onze multidisciplinaire benadering, zeker in onze verschillende themaklinieken,
maken van ons een nationale referentie.
Onze grootste troef? Dat zijn onze medewerkers. Zij dragen de vijf waarden uit die we dagelijks bij onze activiteiten handhaven:
respect, innovatie, engagement, kwaliteit en solidariteit
De afdeling gynaecologie-verloskunde bestaat uit de zwangerschapskliniek waar jaarlijks 3000 vrouwen bevallen, een eenheid voor
risicovolle zwangerschappen, een eenheid foetale geneeskunde, een kliniek voor gynaecologische chirurgie (functionele en
gynaecologische chirurgie), een kliniek voor bloedverlies, een MBV-dienst, een perineologiekliniek, een centrum voor
gezinsplanning, gespecialiseerde raadplegingen voor menopauze en pediatrische gynaecologie.
In de afdeling werken ook assistenten en studenten geneeskunde.
Functie
Uw opdracht:
Binnen een groep van 40 ziekenhuisgynaecologen-verloskundigen voert u echografieën uit met het oog op de behandeling van de
gynaecologische pathologieën en de opvolging van deze patiënten. U neemt deel aan de wachtdienst van de afdeling. U leidt
assistenten en studenten geneeskunde op.
Profiel
De arts moet in het bezit zijn van een diploma van dokter in de geneeskunde, chirurgie en verloskunde of voldaan hebben aan de wettelijke
formaliteiten voor het verkrijgen van deze erkenning.
U draagt de titel van specialist in de discipline waartoe de voornoemde activiteitssector behoort.
U bent gemachtigd om de geneeskunde te beoefenen in België.
Voldoen aan de wettelijke voorwaarden voor tweetaligheid.
U kunt in team werken en zich aanpassen aan een multiculturele werkomgeving
Competentie in gespecialiseerde gynaecologische echografie
Een interuniversitair diploma in gynaecologische echografie is een pluspunt
Taal
U hebt een goede kennis van de tweede landstaal of u bent bereid die te verwerven (intern georganiseerde taalcursussen tijdens
de werkuren, mogelijkheid om een Selorpremie voor tweetaligheid van € 150 bruto te krijgen mits u het taalcertificaat van Selor
artikel 10 kunt voorleggen).
Voorwaarden om de kandidatuur in te dienen
Surf naar de website of het intranet en dien uw kandidatuur rechtstreeks online in via de vacature in kwestie
Aanbod
Een verrijkende en gevarieerde functie in een universitaire werkomgeving met een menselijk gelaat;
Een interessant financieel statuut waarbij het UMC de beroepsaansprakelijkheid op zich neemt;
Een taalpremie indien geslaagd voor het examen bij Selor;
Maaltijdcheques, wetenschappelijk verlof, verzorging met voorkeurstarief in alle ziekenhuizen van het Iris-netwerk;
Een krachtige technische omgeving.
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