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AZ Klina in Brasschaat is het acuut referentie- en revalidatieziekenhuis voor patiënten en verwijzers uit de regio
Noord-Antwerpen. Het ziekenhuis bestaat uit 3 campussen (campus Klina, campus De Mick en campus Coda) en telt
581 bedden. Meer dan 1700 gespecialiseerde artsen, medewerkers en vrijwilligers gaan elke dag samen voor elke
patiënt ‘Voluit voor zorg’.
AZ Klina is een innovatieve en lerende organisatie die kwalitatief hoogstaande zorg biedt en die continu wil verbeteren.
Wij bieden patiënten een state-of-the-art infrastructuur, de nieuwste technologie en een brede waaier aan medische
disciplines.

Anesthesie
Profiel
erkend arts-specialist in de Anesthesie-Reanimatie, of laatste jaar ASO;
beroepstitel Intensieve Zorgen strekt tot aanbeveling;
bijzondere interesse en bekwaming in de locoregionale anesthesie;
gemotiveerde en dynamische allround anesthesist met goede klinische en organisatorische vaardigheden en
bereid bij te dragen tot verdere uitbouw van de dienst. Collegiaal en in staat om op een constructieve manier
samen te werken met de directe collega’s anesthesiologie alsook met de collega’s van andere disciplines om
in een positieve geest kwaliteitsvolle, hoogstaande patiëntenzorg aan te bieden;
bereid om anesthesieprestaties te verrichten in alle chirurgische disciplines, behoudens de cardiochirurgie;
men werkt als zelfstandige in associatief verband met de huidige vennoten en dient zich eveneens te
engageren tot het teachen van de ASO’s Anesthesie en Urgentiegeneeskunde, evenals bereidwilligheid tot het
ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek;
het betreft een voltijdse aanstelling, waarbij men ingezet wordt zowel op het operatiekwartier, extra-muros
als op Intensieve Zorgen.
De kandidatuur met begeleidingsbrief moet vóór 31 augustus 2021 aangetekend gestuurd worden naar Bart Van
Daele, Voorzitter Raad van Bestuur, AZ Klina vzw, Augustijnslei 100, 2930 Brasschaat. Deze moet vergezeld zijn van:
een omstandig CV met referenties en aanbevelingen
een afschrift van het diploma van arts
een recent getuigschrift van goed zedelijk gedrag
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