Arts-specialist in de nucleaire geneeskunde
Uw functie:
De dienst nucleaire geneeskunde is op zoek naar een voltijdse
arts-specialist in de nucleaire geneeskunde.

Aanbod:
Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV is een tertiair
verwijzingscentrum. De dienst nucleaire geneeskunde op de
campus Brugge beschikt thans over 4 gammacamera’s (met o.a.
SPECT/CT),
een
digitale
PET/CT
camera,
een
botdensitometrietoestel en 4 kamers voor metabole therapie. De
dienst is thans bestaft met 3 voltijdse specialisten in de nucleaire
geneeskunde. Er bestaat een nauwe samenwerking met het
departement medische beeldvorming, onder meer onder de
vorm van dagelijks overleg over de PET/CT en SPECT/CT
onderzoeken. Extramurale samenwerkingen met talrijke andere
ziekenhuizen bestaan binnen het PET Centrum WestVlaanderen, maar ook voor conventionele nucleaire
geneeskunde.
Wij bieden een voltijdse betrekking aan als tijdelijk aangenomen
arts-specialist in de dienst nucleaire geneeskunde van het
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, campus Sint-Jan Brugge, in
aanloop tot vaste aanstelling als arts-specialist staflid.
U zal samen met de andere stafleden nucleaire geneeskunde
instaan voor de uitvoering, kwaliteitsborging en verslaglegging
van diagnostische en therapeutische nucleaire procedures. In
dat verband neemt u deel aan het overleg met de collega’s van
de dienst medische beeldvorming. U bent beschikbaar voor
overleg met verwijzende clinici over indicatiestelling en
interpretatie van onderzoeken. Als de evolutie van het vakgebied
daartoe noopt, werkt u nieuwe procedures uit in samenwerking
met de overige stafleden.

Uw profiel:
Behalve aan de formele voorwaarden opgelijst in de volgende
paragraaf voldoet u ook aan volgende voorwaarden:
U bent erkend als specialist in de nucleaire geneeskunde
en vergund voor het gebruik van ioniserende straling.
U bent een teamspeler en beschikt over communicatieve
vaardigheden.
U geeft blijk van een grote interesse in uw vakgebied en
bent bereid om regelmatig bij te scholen.
Formele voorwaarden:
U bent burger van een lidstaat van de Europese
Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
U voldoet aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door
de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken,
gecoördineerd op 18 juli 1966.
U bezit de burgerlijke en politieke rechten.
U bent van onberispelijk gedrag.
U bent lichamelijk geschikt voor de uit te oefenen functie.
U bent houder van het diploma van arts.
U bent gemachtigd tot de uitoefening van de geneeskunde
in België.
U bent bereid samen te werken met de verschillende
ziekenhuisdiensten en de doelstellingen van de dienst en
het ziekenhuis te helpen realiseren.
U sluit verplicht aan bij de groepspolis burgerlijke
aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende
AV.
Geïnteresseerd?
U dient uw kandidatuur in, samen met de bewijsstukken, uiterlijk
op 16 mei 2022, bij de voorzitter van de Raad van Bestuur van
het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, Ruddershove 10 te
8000 Brugge.
Extra info:
Bij dr. Frank De Geeter, arts-diensthoofd nucleaire
geneeskunde, via frank.degeeter@azsintjan.be

