Vacature neuroloog
Functiebeschrijving
Als medisch specialist in de neurologie maak je deel uit van een team, dat bestaat uit 4 neurologen.
Onze dynamische dienst staat dagelijks in voor de zorg aan patiënten, afkomstig uit een brede regio, in nauwe samenwerking
met de huisartsen en het UZA als derdelijnspartner.
Voor de behandeling van neurologische problematieken beschikt het ziekenhuis over de nodige toestellen en apparatuur voor
het nemen van EEG, EMG, EP, CT, MRI en onderzoeken met radio-isotopen. Elke acute campus beschikt over een opname afdeling
en een dienst intensieve zorgen. Je werkt mee aan de verdere uitbouw van de Stroke Unit op campus Rumst, als aan projecten,
zoals een TIA-kliniek.
De 3 campussen beschikken over een ambulante geheugenkliniek die de mogelijkheid biedt tot een vlotte en laagdrempelige
neurologische en internistische evaluatie van patiënten met cognitieve stoornissen

Jouw profiel
 Je ben een neuroloog of een vierde of vijfde jaars ASO neurologie.
 Je hebt een brede kennis van de algemene neurologie en bent bereid om als
algemeen neuroloog te werken, met de mogelijkheid om eigen interesses en
speerpunten uit te bouwen.
 Je bent een dynamische en enthousiaste teamplayer.
 Je neemt deel aan de campusoverschrijdende wachtregeling van de dienst neurologie.
 Zowel een voltijdse (8 halve dagen) dan wel een deeltijdse betrekking is mogelijk.

Wij bieden jou
 Een flexibel werkschema met aandacht voor de work-life balans.
 Een brede waaier aan neurologische pathologie.
 Een goede financiële regeling.
 Tot 35 wettelijke/wetenschappelijke verlofdagen per jaar.
 Een team met professionele ervaring voor intercollegiale uitwisseling
van expertise.

Interesse?
Solliciteer dan online via www.azrivierenland.be en wie weet verwelkomen
we je binnenkort als onze nieuwe collega!
Voor meer inlichtingen kan je terecht bij:
•
dr. Massimiliano Montagna, neuroloog campus Rumst:
03 880 98 87 (kantooruren) of massimiliano.montagna@azr.be
•
dr. Myriam Callaert, hoofdarts:
03 890 59 00 of myriam.callaert@azr.be.
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