Van bevallingen tot geriatrische behandelingen, van een
eenvoudige consultatie tot hoogtechnologische MRI scans, van een
opname van een paar uur tot een verblijf van weken: het algemeen
ziekenhuis Diest verwelkomt patiënten uit de wijde omgeving voor
een waaier aan kwaliteitsvolle zorgen. Werken in AZ Diest is deel
uitmaken van een enthousiast en gedreven team en bijdragen tot
excellente, veilige zorg op een patiëntvriendelijke manier.

Het Algemeen Ziekenhuis Diest heeft een vacature voor een

ARTS-SPECIALIST IN DE ENDOCRINOLOGIE
Voor de verdere uitbreiding van de dienst Endocrinologie zoekt AZ Diest een arts die zich thuis
voelt in een innovatieve en dynamische werkomgeving. De dienst heeft een multidisciplinair team
dat bestaat uit een endocrinoloog, diabeteseducatoren en -verpleegkundigen, diëtisten,
psychologen en podologen. Patiënten kunnen er vandaag terecht voor aandoeningen van de
schildklier, hypofyse, bijnier en bijschildklier, stoornissen in de calciumhuishouding, metabole
botziekten en osteoporose, obesitas en lipidenproblemen, stoornissen in de productie van
mannelijk hormoon en seksuologische stoornissen. Daarnaast is de dienst ook zeer actief in de
behandeling en opvolging van diabetes.

Profiel
•
•
•
•
•
•

U bent een erkend arts-specialist in de endocrinologie
U weet binnen de klinische zorg kwaliteitsgericht en vernieuwend te werken
U hebt bewezen capaciteiten om autonoom én in teamverband te werken
U bent gedreven en bereid om de dienst mee verder uit te bouwen waarbij u de kans
krijgt eigen interesses verder uit te diepen
U kan op een vlotte en correcte manier informatie verstrekken aan patiënten
U draagt de missie, visie en waarden van zowel de afdeling als het ziekenhuis uit

Aanbod
•
•
•
•
•

Een boeiende en gevarieerde werkomgeving waarin u uw talenten kan ontplooien
U bouwt sterke relaties uit met alle disciplines binnen het ziekenhuis en tevens externe
zorgverleners
U participeert in interdisciplinair overleg en overleg op organisatieniveau
Een uitdagende functie in een regionaal ziekenhuis
Voor deze functie wordt een overeenkomst als zelfstandig arts aangeboden

Voor meer informatie of voor het insturen van uw sollicitatie met CV, kan u terecht bij prof. dr.
Werner Spileers, hoofdarts, via werner.spileers@azdiest.be.
Bezoek ons op www.azdiest.be

