Vacature
september 2019

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.
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. We zetten in op een sterk uitgebouwde afdeling oncologie met radiotherapie en
borstkliniek, centrum voor robotheelkunde, pijnkliniek, nierdialyse, neurochirurgisch centrum, beroertezorg,
gespecialiseerde dienst spoedgevallen en acute en chronische revalidatie met gespecialiseerde behandeling van
MS. En dan is er natuurlijk het hart van onze instelling: meer dan 1700 gespecialiseerde artsen, medewerkers en
vrijwilligers gaan elke dag voor elke patiënt ‘Voluit voor zorg’.

De dienst Psychiatrie heeft een vacature voor een voltijds specialist

Psychiater v / m
Profiel
Hij/zij is bereid dynamisch mee te werken aan zowel interne projecten, zoals de realisatie van een
daghospitaal, als externe projecten zoals het hulpprogramma Spoedeisende hulp dat AZ Klina samen
met de partners PC Bethanië en AZ Sint Jozef Malle binnen het SaRA-netwerk wenst op te starten in
het kader van Art. 107.
Hij/zij zal binnen het ziekenhuis een liaisonfunctie opnemen.
Hij/zij heeft specifieke interesse in de perinatale psychiatrische problematiek.
Collegialiteit en goed kunnen functioneren in een multidisciplinair team van verpleegkundigen,
psychologen en andere paramedici is vereist.
De kandidatuur met begeleidingsbrief moet vóór 30 september 2019 aangetekend gestuurd worden
naar Ludo Van Kets, 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

Voor bijkomende inlichtingen kunt u contact opnemen met:
Dr. Wim Van Riet, Arts-diensthoofd Psychiatrie
T + 32 3 650 51 82 - willem.van.riet@klina.be
Dr. Christine Cuyt, Hoofdarts
T + 32 3 650 50 10 - christine.cuyt@klina.be
Dr. Joost Baert, Algemeen Directeur
T + 32 3 650 50 10 - joost.baert@klina.be

