AZ Sint-Jozef Malle

AZ Sint-Jozef Malle is een ambitieus algemeen ziekenhuis en een belangrijke speler in het regionale zorglandschap.
Samen met PC Bethanië zijn we gevestigd op een groen domein in Malle-Zoersel. Naast de tweedelijnszorg bieden
we een waaier aan specialisaties. Professionele en warme zorg, daar staan we voor! Onze staf van 125 artsen en onze
900 medewerkers maken hier samen dagelijks werk van.

AZ Sint-Jozef Malle en PC Bethanië maken deel uit van vzw Emmaüs. Emmaüs voert een gelijkekansenbeleid.
Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele
geaardheid, religie, handicap of nationaliteit.

Wij zijn op zoek naar (m/v):

Kinderartsen
De kinderartsen van AZ Sint-Jozef Malle zoeken twee enthousiaste kinderartsen om hun associatie te
vervoegen.
Vereisten
• U beschikt over een goede kennis van de algemene kindergeneeskunde
• Extra bekwaamheid in een deeldiscipline van de kindergeneeskunde is een meerwaarde
• U bent een enthousiaste collega die goed kan functioneren in teamverband
Aanbod
• Zelfstandig werken in teamverband
• Raadpleging en hospitalisatie
• Naast het werk in het ziekenhuis is er ruimte om in de omgeving een privepraktijk te starten
• Vlotte samenwerking met de verschillende diensten van het ziekenhuis, waaronder NKO, algemene
chirurgie, urologie, materniteit, neurologie, gastro-enterologie en dienst spoedgevallen
• Samenwerkingsverbanden met verschillende diensten van de omliggende ziekenhuizen
• Aantrekkelijke, groene woonomgeving in de rand van Antwerpen
Meer info of solliciteren?
Verdere informatie kan worden bekomen bij dr. Christel Depestel, medisch directeur, tel. 03 380 22 36 of
via e-mail (Christel.Depestel@emmaus.be) of bij dr. An Wouters, diensthoofd kindergeneeskunde,
tel. 03 380 21 34.
De kandidaturen met uitgebreid curriculum vitae zijn te richten aan Peter De Becker, afgevaardigd
bestuurder (Peter.De.Becker@emmaus.be) en dr. Philip Ardies, voorzitter medische raad
(Philip.Ardies@emmaus.be) - Oude Liersebaan 4, 2390 Malle.

Algemeen Ziekenhuis Sint-Jozef Malle
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