Medisch staflid – PneumologieSubdiscipline Somnologie (100%)



Referentie: 1817
Solliciteren vóór: 01-05-2019

Situering
De dienst Pneumologie van UZ Leuven wil blijvend behoren tot de topcentra door zich
continue te profileren op het vlak van “clinical excellence”, opleiding en wetenschappelijk
onderzoek. De subdiscipline Somnologie beoogt topzorg te leveren aan patiënten met slaap
– en waakstoornissen binnen een multidisciplinair zorgtraject ( pneumologie, neurologie,
psychiatrie, psychologie, neus-keel- oor, tandheelkunde, stomatologie,…)
Innovatie is één van onze belangrijke doelstellingen en er is een nauwe wetenschappelijke
samenwerking met KU Leuven met onder andere de faculteit geneeskunde,
ingenieurswetenschappen, bewegings- en revalidatiewetenschappen.

Wat je functie inhoudt
De functie steunt op drie pijlers :




Klinische zorg: U heeft zin om in een dynamisch multidisciplinair team te werken en
nieuwe uitdagingen aan te gaan.
Klinisch-wetenschappelijk onderzoek behoort tot uw interessedomein. Het hebben of
intentie tot behalen van een PhD wordt sterk aangemoedigd.
Opleiding en onderwijs: Het geven van opleiding aan studenten en assistenten maakt
ook deel uit van uw functie.

Wat wij vragen






U behaalde een in België/Europese Unie erkend diploma als arts en specialist in de
pneumologie.
U draagt de visie en waarden van UZ Leuven als internationaal medisch
expertcentrum uit.
U bent Nederlandstalig of bezit een kennis van het Nederlands niveau B1+ of hoger
of bent bereid u hierin bij te scholen.
Slaap-waakstoornissen is uw groot interessedomein.
Accreditatie van de European sleep research society is een voordeel, maar geen
vereiste om te kunnen solliciteren.

Wat wij bieden



Een boeiende, complexe en hoogtechnologische ziekenhuisorganisatie met continue
uitdagingen op inhoudelijk vlak.
Een degelijk personeelsstatuut met talrijke extralegale voordelen.
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De vacature gaat in op 01/01/2020, maar een fellowship ter voorbereiding kan vanaf
01/08/2019

Interesse?
Stuur uw sollicitatiebrief met curriculum vitae vóór 1 mei 2019 naar UZ Leuven, t.a.v. de
hoofdarts prof.dr. G. Van Assche via e-mail naar gert.vanassche@uzleuven.be en t.a.v.
prof.dr.G. Verleden, diensthoofd pneumologie via e-mail naar geert.verleden@uzleuven.be
Voor meer informatie kan u contact nemen met prof.dr. G.Verleden via tel. secretariaat
pneumologie +32 (0) 16 34 68 02.
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