AZ Sint-Jozef Malle
AZ Sint-Jozef Malle is een ambitieus algemeen ziekenhuis en een belangrijke speler in het
regionale zorglandschap. Naast de tweedelijnszorg bieden we een waaier aan specialisaties.
Professionele en warme zorg, daar staan we voor! Onze staf van 125 artsen en onze 800
medewerkers maken hier samen dagelijks werk van.

Geriater (deel-/voltijds)
Vereisten
• Een enthousiaste en gedreven teamspeler met zin voor initiatief, die bereid is tot vlotte samenwerking met de collegae van de eigen associatie en met de andere artsen van het ziekenhuis
• Bereid om mee te helpen aan de uitbouw van de afdeling, consultatie, geriatrisch dagziekenhuis en
de ziekenhuisbrede liaisonfunctie
• Een curriculum dat blijk geeft van zowel een degelijke wetenschappelijke kennis als van goede
communicatieve vaardigheden (in contacten met patiënten en hun familie en met collega-(huis)
artsen)
• Goede en relevante referenties
• Officiële erkenning als geriater, maar ook 5e en 6e-jaars ASO geriatrie kunnen zich kandidaat stellen
Aanbod
• Goed uitgebouwde geriatrische dienst van 40 acute bedden en een daghospitaal, ingebed in een
dynamische associatie van tien internisten uit vier disciplines (naast geriatrie ook gastro-enterologie,
pneumologie en oncologie) wat de dienstbelasting ten goede komt (1 op 10 weekends)
• Gunstige financiële voorwaarden
• Vlotte doorstroming van patiënten door goede samenwerking met eigen en omliggende
revalidatie-diensten en met verpleeg-/verzorgingstehuizen en particuliere woonzorgcentra
• Regionaal ziekenhuis ingebed in grotere structuur waar u alle kansen krijgt voor verdere
ontplooiing van uw activiteiten en waar eigen initiatief ten zeerste wordt geapprecieerd
• Een aantrekkelijke, groene werkomgeving in de rand van Antwerpen die vlot bereikbaar is, ook
vanuit Nederland (A16/E19 en A67/E34)
• Ondersteuning bij afhandeling van administratieve formaliteiten en eventuele Europese
erkenningen
Meer info of solliciteren?
Verdere informatie kan je bekomen bij dr. Thierry Laporta, diensthoofd geriatrie, tel. 03 380 21 21 en/of
bij dr. Zaid Kasim, geriater, tel. 03 380 23 10.
De kandidaturen met uitgebreid curriculum vitae zijn te richten aan dr. Pieter Jan Simons,
hoofdarts - medisch directeur (pieterjan.simons@emmaus.be) en dr. Philip Ardies, voorzitter
medische raad (Philip.Ardies@emmaus.be) - Oude Liersebaan 4, 2390 Malle.
Algemeen Ziekenhuis Sint-Jozef Malle warm in zorg, professioneel in handelen
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