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Vacature: PhD reumatologie Vlaanderen

reumatoloog

België, Antwerpen

36 - 40

Vaste baan

Ziekenhuis

3387

Geplaatst op 3 juli 2019

Spreekt dit jou aan?

Verleg nu je grenzen en ga aan de slag in België! Deze baan voor een PhD reumatologie

omvat een combinatie van laboratoriumwerk, klinisch werk, onderzoek, onderwijs en

patiëntencontact.

Jouw nieuwe baan

In dit academisch ziekenhuis in het noorden van België is sprake van een vrij unieke

situatie. De afdeling immunologie bestaat uit twee secties. Enerzijds de sectie immunologie

/ allergologie en anderzijds de sectie reumatologie. Vanuit de samenwerkende universiteit

zijn er nu twee titularissen. Een van de huidige titularissen is tevens afdelingshoofd in het

ziekenhuis. Voor deze bijzondere vacature is BKV op zoek naar een gepromoveerd

reumatoloog die met betrekking tot het bewegingsstelsel ook titularis kan zijn voor dat

onderdeel op de universiteit. Hiervoor is een PhD vereist. In principe geldt de volgende

tijdsverdeling:

Wat ga je doen?

klinisch werk (waaronder patiëntencontact) in het ziekenhuis inclusief het aansturen van

het team en de assistenten (80 procent);
•

onderzoek en onderwijs op de universiteit (20 procent).•

Je levert als titularis een bijdrage aan het onderwijs in de reumatologie zowel binnen

de bacheloropleiding als de masteropleiding geneeskunde. Tevens ben je

verantwoordelijk voor de academische aspecten van de reumatologie in het kader van

de master in de specialistische geneeskunde.

Je fungeert binnen het ziekenhuis als coördinerend stagemeester voor de opleiding in

de reumatologie.

Je verleent advies binnen en buiten de universiteit én binnen het ziekenhuis.

Je voert wetenschappelijk onderzoek. 
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Wat breng je mee?

Je bent gepromoveerd in de reumatologie en beschikt over een ruim aantal ervaringsjaren

in het onderzoeksgebied van de reumatologie waarin je aantoonbare kennis hebt

opgedaan.

Salaris en arbeidsvoorwaarden PhD reumatologie Vlaanderen

Het salaris is conform de standaard van de universiteit. Die standaard afspraken zijn ook

van toepassing op de overige arbeidsvoorwaarden. BKV geeft je hier graag meer uitleg

over. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!

Jouw nieuwe werkplek
Dit academisch ziekenhuis in het Nederlandstalige gedeelte van België staat voor

hoogwaardig en grensverleggend wetenschappelijk onderzoek met een belangrijke

internationale dimensie. Je werkt hier in een groene en aangename omgeving. Het

ziekenhuis staat als werkgever positief aangeschreven vanwege het goede hr-beleid.

Vast of tijdelijk
Het betreft een vaste aanstelling.

Verdere informatie

In België werkt BKV samen met een Vlaamse partner: 2Thact. Een gerenommeerd Belgisch

bureau met een groot netwerk binnen de gezondheidszorg. Door krachten en netwerken te

bundelen bieden wij meerwaarde aan medisch specialisten. Neem contact op met  Nicole

Klok (Consultant Healthcare) voor actuele en gedetailleerde informatie. 

Is deze reumatoloog vacature niet helemaal wat je zoekt? Geef je baanwensen door via de

job alert (https://bkv.jobs/nl/job-alert), dan ontvang je passende vacatures.

Je fungeert als expert / reviewer voor binnen- en buitenlandse (wetenschappelijke)

instellingen.

Je neemt deel aan (intern)nationale wetenschappelijke congressen.

Deel Print

Reageer op vacature

Meer informatie?

https://bkv.jobs/nl/job-alert
https://bkv.jobs/nl/vacatures/phd-reumatologie-vlaanderen-3387/solliciteer?referrer=%2Fnl%2Fvacatures%2Fphd-reumatologie-vlaanderen-3387&rchecksum=5831a94431c83d2589bced7306fae572420479ae
https://bkv.jobs/nl/vacatures/phd-reumatologie-vlaanderen-3387/meer-informatie?referrer=%2Fnl%2Fvacatures%2Fphd-reumatologie-vlaanderen-3387&rchecksum=5831a94431c83d2589bced7306fae572420479ae
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Jouw contactpersoon:

Nicole Klok
Consultant Healthcare

“Wat deze job bijzonder maakt is de verdieping in de gezondheidszorg”

+31 6 - 82 68 32 36

n.klok@bkvgroup.eu

https://bkv.jobs/nl/team/klok-nicole
tel:+316-82683236
mailto:n.klok@bkvgroup.eu

