Vacature huisarts


vacature ikv de uitbreiding met een derde huisarts (deeltijds) van het artsenteam van WGC Caleido

1. ORGANISATIE
Wijkgezondheidscentrum De Ridderbuurt en wijkgezondheidscentrum Caleido in Leuven zijn
multidisciplinaire eerstelijns-gezondheidscentra die een kwalitatief, laagdrempelig en integraal
gezondheidszorgmodel voorstaan met aandacht voor gezondheidspromotie, preventie en grote
toegankelijkheid.
zie: www.wgcridderbuurt.be
(Ierse Predikherenstraat 80 te Leuven)
en www.wgccaleido.be
(Slachthuislaan 1 te Leuven)
Beide wijkgezondheidscentra behoren tot dezelfde VZW en staan in nauwe wisselwerking
met elkaar.

2. FUNCTIE-OMSCHRIJVING









Consultaties patiënten + in beperkte mate huisbezoeken in Groot-Leuven
Samenwerken met collega-artsen, kinesist, maatschappelijk werker, verpleegkundige en
gezondheidspromotor
Mee uitbouwen van dit jonge WGC
Intern overleg
Interdisciplinaire patiëntbespreking
Werken in forfaitair systeem
Werken in een gemotiveerd dynamisch team en ondersteund door een administratief team en een
praktijkassistente

3. PROFIEL









Je bent geaccrediteerd huisarts
Je staat achter de waarden en de visie van de wijkgezondheidscentra en hebt een brede
maatschappelijke kijk
Je hebt inzicht in een universele uitbouw van de eerstelijnsgezondheidszorg, met proportionele inzet
naar kansengroepen in functie van het verkleinen van de gezondheidsgradiënt
Je hebt voeling met en engagement ten aanzien van kansengroepen
Je hebt ruime aandacht voor psycho-medico-sociale begeleiding en inzet naar preventie
Je hebt een grote teamgerichtheid en beschikt over ruime communicatieve vaardigheden
Je speelt flexibel in op kansen en mogelijkheden en hebt zin voor initiatief
Je beschikt over competenties om het concept van een wijkgezondheidscentrum mee te kunnen
uitwerken naar de verdere groeifase

4. AANBOD





Een deeltijds bediendecontract voor onbepaalde duur bij WGC De Ridderbuurt vzw Leuven, met
tewerkstelling hoofdzakelijk in WGC Caleido.
Start: in overleg, uiterlijk in maart 2018
Tewerkstellingsvolume: halftijds. Het tewerkstellingsvolume kan meegroeien met de groei van het
centrum.
De voorwaarden zijn gelijk aan deze in WGC De Ridderbuurt

Plaats van tewerkstelling: Leuven

Gratis woon-werkverkeer indien met openbaar vervoer of kostenvergoeding bij ander vervoer

Relevante anciënniteit wordt voor 75% overgenomen, na 3 jaar voor 100%

Loon volgens barema 1.93 van PC 330

Eindejaars- en attractiviteitspremie

Maaltijdcheques

Mogelijkheid tot vorming en bijscholing

Deelname aan de wachtdienst in de regio via een zelfstandig statuut in bijberoep
Werken in het wijkgezondheidscentrum is vanuit het RIZIV niet cumuleerbaar met een
zelfstandige praktijk als huisarts, wel met een andere betrekking in loondienst

5. PROCEDURE
 Bezorg je kandidatuur met motivatie en cv naar Karin.middel@wgcridderbuurt.be .


Aan elke kandidaat wordt een verkennend gesprek voorgesteld.
Reageren op deze vacature kan tot 15 november 2017.
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