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 Om de dienst Reumatologie uit te bouwen zijn we op zoek naar een Resident/Kliniekhoofd in de 
Reumatologie. Patiënten worden systematisch gezien op een vooraf gespecifieerde en 
gestandaardiseerde wijze bij de raadpleging. De dienst streeft ernaar om de kwalitatief beste 
patiëntenzorg en de klinische zorg te integreren in onderzoeksprojecten. In een werksfeer van 
korte communicatielijnen en in een dynamische omgeving hebt U mogelijkheden om zich 
professioneel verder te ontwikkelen.  

 

 Functie 

 Klinische verzorging van patiënten is de hoofdopdracht. Daarbij wordt bijzondere aandacht 
besteed aan de kwaliteit van de geboden patiëntenzorg, volgens de principes van op evidentie 
gebaseerde zorg.  

 Als Resident / Kliniekhoofd  neemt U actief deel aan de klinische ontwikkeling.  
 U werkt mee aan de gespecialiseerde consultaties voor patiënten met reumatoïde artritis, 

spondyloartritis, systeemziekten en osteoporose. 
 U heeft aangetoonde interesse voor wetenschappelijk onderzoek en draagt hiertoe bij. 
 De begeleiding van studenten en assistenten in opleiding behoort eveneens tot je takenpakket.  

 Profiel 

 U bent erkend geneesheer-specialist in de Reumatologie en bevoegd om de geneeskunde in 
België uit te oefenen.  

 U bent een enthousiaste reumatoloog met ambities en kan goed samenwerken in dienstverband. 
 U beschikt over goede didactische en pedagogische kwaliteiten. 
 U hebt belangstelling voor klinisch toegepast onderzoek, een behaald PhD of interesse hierin is 

een pluspunt. 
 Kennis van echografie is een plus. 
 U heeft aandacht voor het teambelang, bent empathisch, sociaal, stressbestendig en bent in 

staat om anderen te superviseren.  
 Het salaris is functie van uw ervaring als reumatoloog. 
 De voorkeur gaat uit naar een voltijdse functie.  
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 Aanbod: 

 Een voltijds contract (38u) van onbepaalde duur. 

 Verloning volgens barema met overname van relevante anciënniteit  

 Extralegale voordelen:  

o Aanvullend pensioenfonds;  

o Hospitalisatieverzekering, inclusief tegemoetkoming in ambulante zorgen in het UZ 

Brussel;  

o Verzekering gewaarborgd inkomen;  

o Tussenkomst in vervoersonkosten:  

 Volledige terugbetaling openbaar vervoer  

 Fietsvergoeding  

 Kilometervergoeding voor wagens  

o Aansprakelijkheidsverzekering 

o Kosten Eigen aan de Werkgever (KEWG) 

o 20 wettelijke vakantiedagen (pro rata gebaseerd op vakantiedienstjaar) 

o 13 bijkomende vakantiedagen (pro rata berekend op huidig jaar) 

o 3 supplementaire dagen (pro rata berekend op huidig jaar) 

o 10 wettelijke feestdagen (-> vervangende feestdagen voor feestdagen die in het 

weekend vallen = zijn vrij te kiezen) 

o 20 dagen wetenschappelijk verlof voor het bijwonen van studiedagen, congressen, 

wetenschappelijk werk,... (pro rata berekend op huidig jaar) - enkel voor uitbouwen 

van de klinisch academische loopbaan 

o Verminderde tarieven in het bedrijfsrestaurant; 

o Toegang tot parking en afstandsparkings; 

o Ekivitakaart ekivita.eu/uzbrussel; 

o Attractiviteits- en eindejaarspremie; 

Het UZ Brussel vormt samen met de Vrije Universiteit Brussel en Erasmushogeschool Brussel de 

Brussels Health Campus. Op deze campus, gelegen tussen afrit 9 van de Brusselse ring en het 

Laarbeekbos, zijn ook een kinderkribbe (volgens K&G-systeem), kinderopvang in de vakanties, een 

lagere school en een fitnesscentrum gelegen. 

 Interesse? 

 Geïnteresseerden richten een schriftelijke sollicitatie met gedetailleerde motivatiebrief samen 
met een uitgebreid curriculum vitae aan: 

UZ - Brussel 
Dr. J. Schots 
Medisch directeur 
Laarbeeklaan 101 
1090 BRUSSEL 

 De kandidaten worden verzocht gebruik te maken van het daartoe bestemde sollicitatieformulier 
dat hier kan teruggevonden worden. 

https://www.uzbrusselwerkt.be/page/kandidaatstellingsformulier
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 Voor bijkomende informatie over deze vacature kan U zich wenden tot Prof. Dr. Sofia 
Ajeganova op het nummer 02/477 52 44 of via e-mail: sofia.ajeganova@uzbrussel.be 
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