
Vereisten
• Enthousiaste reumatoloog, bereid om de dienst reumatologie mee verder uit te bouwen en te 

versterken
• Focus op de in� ammatoire reumatische aandoeningen
• Bereid zijn tot vlotte samenwerking met de huidige reumatologen
• Goede en relevante referenties

Aanbod
• Half- tot voltijdse functie in een team met twee deeltijdse reumatologen
• Een dienst reumatologie die de focus houdt op de primaire reumatologie en daardoor een grote 

aantrekkingskracht heeft vanuit een breed verwijzingsgebied
• Mogelijkheden tot persoonlijke ontplooiing en verdere uitbouw van de dienstverlening binnen 

een ambitieus ziekenhuis
• Deze functie is compatibel met een functie elders na overleg
• Een aantrekkelijke, groene werkomgeving in de rand van Antwerpen die vlot bereikbaar is, ook 

vanuit Nederland (A16/E19 en A67/E34)
• Ondersteuning bij afhandeling van administratieve formaliteiten en eventuele Europese 

erkenningen

Meer info of solliciteren?
Informatievragen en kandidatuurstellingen worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Verdere inhoudelijke info kan worden bekomen bij dr. Ann Verbruggen, reumatoloog, via 
ann.verbruggen@emmaus.be of bij dr. Kristin Maenaut, reumatoloog, via kristin.maenaut@emmaus.be. 
Informatie over het ziekenhuis kan je bekomen bij dr. Pieter Jan Simons, hoofdarts-medisch directeur,
tel. 03 380 22 26.

De kandidaturen met uitgebreid curriculum vitae zijn te richten aan dr. Pieter Jan Simons,
hoofdarts - medisch directeur (pieterjan.simons@emmaus.be) en dr. Philip Ardies, voorzitter
medische raad (Philip.Ardies@emmaus.be) - Oude Liersebaan 4, 2390 Malle. 

AZ Sint-Jozef Malle is een ambitieus algemeen ziekenhuis en een belangrijke speler in het 
regionale zorglandschap. Naast de tweedelijnszorg bieden we een waaier aan specialisaties. 

Professionele en warme zorg, daar staan we voor! Onze staf van 125 artsen en onze 800 
medewerkers maken hier samen dagelijks werk van.

AZ Sint-Jozef Malle

Oude Liersebaan 4 • 2390 Malle • tel. 03 380 20 11 • azsintjozef@emmaus.be • www.azsintjozef-malle.be
Algemeen Ziekenhuis Sint-Jozef Malle warm in zorg, professioneel in handelen

AZ Sint-Jozef Malle maakt deel uit van vzw Emmaüs NIAZ Qmentum geaccrediteerd

Reumatoloog (half-/voltijds)


