Vacaturebericht Arts
Wij zoeken één of meerdere artsen voor twee tijdelijke betrekkingen in de loop van het schooljaar in
het kader van het bevallingsverlof van twee van onze artsen.
Als arts maak je deel uit van het medisch team, dat instaat voor de systematische contactmomenten
en vaccinaties van de leerlingen. Daarnaast neem je deel aan het multidisciplinair overleg. Je staat
samen met je teamleden in voor de leerlingenbegeleiding binnen een waaier van scholen en vervult
een draaischijffunctie naar externe hulpverlening.
Taken






uitvoeren van medische consulten en toedienen van vaccinaties evenals het opvolgen en/of
verwijzen van leerlingen naar aanleiding van afwijkende bevindingen
nemen van profylactische maatregelen bij infectieziekten implementeren van standaarden
en protocollen om zo goed mogelijk ‘evidence based’ te werken
contacten leggen met leerlingen, ouders, scholen en hulpverleners n.a.v. vragen in verband
met de ontwikkeling, de gezondheid en het welbevinden van leerlingen
samenwerken met medewerkers van eigen en andere disciplines in het kader van een
optimale leerlingenbegeleiding.
…

Competenties













in staat zijn om opdrachten op een doeltreffende wijze te plannen en uit te voeren
kwaliteitsvol (nauwkeurig, stipt, deskundig, kritisch, evaluerend, …) en resultaatsgericht
werken
bereid zijn om multidisciplinair samen te werken, op basis van gelijkwaardigheid
zich loyaal opstellen tegenover de eigen organisatie en collegiaal tegenover de collega’s
gemotiveerd en positief ingesteld zijn
zich willen en kunnen inleven in de problematiek van de cliënt
kunnen samenwerken met netwerkpartners
zich flexibel willen en kunnen opstellen
bereid zijn om het eigen functioneren in vraag te stellen
onder alle omstandigheden rustig en tactvol blijven
basiscomputervaardigheden bezitten (Word, Outlook) en zich vlot inwerken in sectoreigen
software systemen
een vlotte kennis van het Nederlands

Diplomavereisten
Diploma basisarts of huisarts.
Het diploma Jeugdgezondheidszorg (of bezig zijn met de opleiding) is een plus.

Aanbod
Tijdelijk contract van bepaalde duur gedurende het bevallingsverlof. Mindere tewerkstellingsvolumes
zijn steeds bespreekbaar.
Vermoedelijke data:
 26 november 2018 tot en met 8 maart 2019 (contract van 18u/week)
 25 maart 2019 tot en met 5 juli 2019 (contract van 36u/week)
Interesse?
Neem contact op met
 Soetkin De Brucker, medisch coördinator, via soetkin.debrucker@vclbaalst.be of 0492 73 81
37.
 Kathy Maes, directeur, via kathy.maes@vclbaalst.be of 0471 68 16 04.

