Longarts (m/v)
voltijds
Het Sint-Franciscusziekenhuis te Heusden-Zolder is een dynamisch algemeen ziekenhuis met een
eigen hinterland binnen één van de dichtstbevolkte regio’s van Limburg en in de onmiddellijke
nabijheid van de autosnelwegen E313 – E314.
Het Sint-Franciscusziekenhuis heeft een moderne infrastructuur, gericht op het verlenen van
gespecialiseerde klinische en ambulante zorg aan de 150.000 inwoners van de regio WestLimburg. De medische staf bestaat uit een honderdtal artsen die de meeste specialismen
vertegenwoordigen.
Binnen het Sint-Franciscusziekenhuis staan kwaliteit van zorg en klantvriendelijkheid voorop. Er
wordt grote aandacht besteed aan kwaliteit en efficiëntie alsook een goede samenwerking
met de eerstelijnsgeneeskunde.
Het ziekenhuis heeft een capaciteit van 268 bedden met een brede activiteit. De
Spoedgevallendienst van het Sint-Franciskusziekenhuis biedt een permanente beschikbaarheid
voor hoogdringende zorgverlening met een erkende MUG-dienst.
Functie:
Binnen de maatschap pneumologie in Heusden-Zolder is er plaats voor drie, voltijdse
longartsen. Gezien de pensionering van een collega eind 2020 is dit de ultieme termijn om tot
een staf uitbreiding te komen. Niettemin zou een nieuwe longarts ook nu al welkom zijn.
Profiel :
Wij zoeken enthousiaste, nieuwe collega's om toe te treden tot onze maatschap. U bent een
teamspeler. Globaal profiel is dit van een algemene longarts (interesse en kennis van COPD,
revalidatie, astma, infecties, slaaponderzoek en longoncologie behoren hier toe). Raadpleging
en zorg voor opgenomen patiënten behoort dat de kerntaken van uw activiteit en dit steeds in
goed overleg met collega’s en andere zorgverleners. Vanzelfsprekend neemt u deel aan de
wachtdienst. Meer specifiek zoeken wij één collega met bijkomende interesse in de respiratoire
oncologie en één in de respiratoire revalidatie. Dit om de bestaande zorgpaden verder uit te
bereiden.
Wij bieden :
Op termijn volwaardig lid worden van de maatschap en dus ook volwaardige verloning. Zeven
weken vakantie per jaar (inclusief eventuele opleidingen of congressen). Werk in een volledig
gerenoveerde ziekenhuisomgeving met up-to-date longfunctietoestellen. Uitstippelen en
plannen van beleid binnen een reeds goed draaiende (long)revalidatie en oncologisch
dagziekenhuis. Dit alles in nauwe samenwerking met onze partner ziekenhuizen binnen met
netwerk Zuid-West Limburg.
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