Ben je een huisarts die de ontwikkelingen in zijn vak op de voet volgt?
Werk je graag in een dynamisch team waarvan je mee het beleid bepaalt?
Groepspraktijk Fruithof te Berchem zoekt een nieuwe collega vanaf 1/4/2018!

Wie zoeken wij?
Een erkende, geaccrediteerde, creatieve en gedreven huisarts die beschikt over een
kritische geest en die als teamspeler vaardig communiceert en samenwerkt. Je
bedrevenheid in EBM en je interesse om nieuwe ontwikkelingen in de huisartsgeneeskunde
op de voet te volgen inspireert je tot het meewerken aan een beleid waarin kwaliteit hoog in
het vaandel staat. Je vindt het opnemen en delen van verantwoordelijkheid samen met
collega’s en andere zorgververleners binnen en buiten het team een boeiende uitdaging.
Enige affiniteit met opleiden is zeker een meerwaarde.
Wat vragen wij?
Ervaring is niet vereist, maar enthousiasme om als huisarts in een multidisciplinair team
samen te werken en constructief deel te nemen aan een continu proces van
kwaliteitsverbetering en van verankering van het team in de regio is een must. Bereidheid
om taken van management op te nemen en om te participeren aan de opleiding van
stagiairs en haio’s behoort tot je engagement.
Wat bieden wij?
Een groepspraktijk met 9 artsen in een gelijkwaardige relatie tot elkaar, 2 haio’s, een vast
verpleegteam en een team administratieve medewerkers. De groep heeft uitgebreide
ervaring in management en samenwerking en beschikt over een stevige structuur en
organigram. De praktijkpopulatie is, in alle opzichten, zeer divers. De medische zorg is
georganiseerd dmv. consultaties op afspraak en huisbezoeken. Er is dagpermanentie op
praktijkniveau en de nacht- en weekendpermanentie wordt georganiseerd door
huisartenwachtpost Brabo. Langlopende kwaliteitsverbeterende projecten behoren tot de
vaste werking. De groepspraktijk bevindt zich in een structurele en inhoudelijke
transitieperiode om zich voor te bereiden op de nieuwe uitdagingen in de
eerstelijnsgezondheidszorg.
Meer weten?
Neem alvast een kijkje op www.groepspraktijkfruithof.be.
Heb je belangstelling?
Mail je sollicitatie met CV en motivatie voor 31/12/2017 naar info@groepspraktijkfruithof.be.

