Consulenten pathologische ontleedkunde




Referentie: 2018
Tewerkstellingspercentage : 10 tot 20 %
Solliciteren vóór: 30-09-2020
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De afdeling pathologische ontleedkunde maakt deel uit van UZ Leuven (België, 20 km van
Brussel) dat beschikt over ongeveer 2000 bedden. Pathologische ontleedkunde heeft een
hoge klinische activiteit in alle domeinen van de medische zorg. Alle medewerkers hebben
een specifiek aandachtsgebied, met uitmuntende klinische zorg, gekoppeld aan translationeel
en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.
Wij zoeken consulenten en bieden een interessante opportuniteit aan met een gevarieerd
aanbod aan exfoliatieve en punctiecytologie van long-, huid-, uro-, gynaeco- en gastroenterologische pathologie.

Wat je functie inhoudt
 U bent medeverantwoordelijk voor verschillende blokken, afhankelijk van de dagelijkse
werklast in samenwerking met de verschillende stafleden van de dienst.
 U begeleidt pathologen in opleiding.

Wat wij vragen
 U behaalde een erkend diploma in België/Europese Unie als arts en specialist in de
Pathologie.
 U weet binnen de klinische zorg kwaliteitsgericht en vernieuwend te werken.
 In een positieve geest van interdisciplinaire samenwerking bent u een sterke team player,
bouwt u constructieve relaties uit en beschikt u over sterke communicatieve
vaardigheden.
 U spreekt Nederlands of bent bereid Nederlands te leren.

Wat wij bieden


10 à 20% (1/2 tot 1 dag per week) tewerkstelling met een contract van
(on)bepaalde duur; Statuut te bespreken.



Een uitdagende functie in een boeiende en complexe ziekenhuisorganisatie met
veel verantwoordelijkheid en ontwikkelingsmogelijkheden op professioneel vlak.



U bent zeker welkom om specifieke gevallen uit uw eigen praktijk samen met de
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verschillende stafleden te bespreken.

Interesse?
Stuur uw sollicitatiebrief met curriculum vitae en referentienummer 2018 naar UZ Leuven,
t.a.v. de hoofdarts, prof. dr. Gert Van Assche, Herestraat 49, 3000 Leuven of via e-mail naar
gert.vanassche@uzleuven.be en naar birgit.weynand@uzleuven.be
Neem contact op met prof. dr. B. Weynand, medisch diensthoofd Pathologische
Ontleedkunde en/of de hoofdarts van UZ Leuven voor verdere informatie en toelichting over
de dienststructuur en toekomstplanning.
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