Wijkgezondheidscentrum Rabot vzw zoekt een
huisarts voor onbepaalde duur vanaf september 2018
Wie zijn wij?
WGC Rabot startte in mei 2009. Wij zijn een jong en dynamisch team van huisartsen,
verpleegkundigen, kinesitherapeuten, onthaalmedewerkers, maatschappelijk werkster,
intercultureel bemiddelaars en administratieve medewerkers. We werken voor de inwoners van
Rabot-Blaisantvest, Elisabethbegijnhof en een deel van Gent-binnenstad. Wil je meer over onze
werking weten: zie www.wgcrabot.com Wij zijn lid van de vereniging van wijkgezondheidscentra, dat
wil zeggen dat wij ons in een gemeenschappelijk zorgconcept inschrijven. In dit zorgconcept staan
toegankelijkheid en multidisciplinair samenwerken centraal. Om de financiële toegankelijkheid voor
onze patiënten te waarborgen werken wij met het forfaitaire betalingssysteem. Het
wijkgezondheidscentrum legt naast curatie, de nadruk op gezondheidspromotie en dit niet alleen
naar de eigen patiënten maar ook naar de bevolking van het werkingsgebied.
Meer informatie omtrent de visie, het concept van de wijkgezondheidscentra vindt u op de website
van de Vereniging Van Wijkgezondheidscentra: http://www.vwgc.be
We zoeken :
een huisarts met veel goesting om, samen met ons, onze 2000patiënten te verzorgen.
Arbeidsregime is bespreekbaar, 4/5 of voltijds. Start liefst in september 2018, maar is bespreekbaar.
Je bent een erkend geaccrediteerd huisarts, doordrongen van het belang van evidence based
medicine. Je werkt graag in teamverband en met verschillende disciplines samen.
Je onderschrijft de missie, waarden en doelstellingen van het wijkgezondheidscentrum.
Je bent geïnteresseerd in het werken met patiënten uit andere culturen en kansengroepen.
Wat bieden wij jou?
Je komt terecht in een enthousiast en dynamisch team, waaronder 5 vaste artsen en 1 Haio.
Je krijgt een verloning in een bediendestatuut, barema 1.93 (PC330) en een bijkomende
vergoedingen voor wachtdiensten.
Verzekeringen, BA, aansluiting bij beroepsfederaties, arbeidsongevallen en omnium
dienstverplaatsing neemt het WGC ten laste.
Onthaalmedewerk(st)ers ondersteunen jou met het praktische, administratieve werk en de
agendaplanning.
Leuk om weten: We slagen er in om al fietsend het werk te organiseren, dus een auto is niet nodig.
Interesse en/of nog vragen? Mail of bel Leen Gyssels, coördinator of een van onze huisartsen
leen.gyssels@wgcrabot.be - Tel 09/2771077

