Vacature Wijkgezondheidscentra Kempen v.z.w.

HUISARTSEN WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM
GEEL GEZOCHT
DEELTIJDS/VOLTIJDS - CONTRACT ONBEPAALDE DUUR
Onze v.z.w. organiseert wijkgezondheidscentra in de Kempen. In Herentals en Heist-op-den-Berg is zo’n centrum reeds
actief en in volle groei. In Geel starten we op in de nabije toekomst. Als huisarts werk je bij ons in dienstverband, in
een team met andere zorgverleners.
Een wijkgezondheidscentrum bouwt aan eerstelijns gezondheidszorg die toegankelijk is voor iedereen, en wil
bijdragen aan een open, solidaire, rechtvaardige en duurzame samenleving met aandacht voor diversiteit in al zijn
aspecten. Wil je meer weten over wijkgezondheidscentra? Kijk dan even op de website van onze koepel:
www.vwgc.be.
Wij zijn op zoek naar huisartsen (voltijds/ deeltijds) die zich mee willen engageren om de wijkgezondheidscentra in de
Kempen verder uit te bouwen.
Je werkt in een multidisciplinair team dat momenteel bestaat uit 9 personeelsleden: 5 artsen, 1 verpleegkundige, 1
maatschappelijk werker en 2 coördinatoren. Er is samenwerking en overleg met psychologen. Verder worden de
wijkgezondheidscentra ondersteund door een 30-tal vrijwilligers.
Taken en verantwoordelijkheden
•

Medische consultaties en (een beperkt aantal) huisbezoeken.

•

Medisch inhoudelijke taken: kwaliteitsverbetering, taakdelegatie uitwerken, gezondheidsprojecten
uitvoeren.

•

Deelnemen aan intern multidisciplinair overleg en extern overleg (bv zorgoverleg).

•

Nacht- en weekendwachten opnemen binnen de georganiseerde lokale wachtdienst. De weekendwachtdiensten vinden plaats in de lokale wachtposten.

•

Mee opstarten en opbouwen van de werking van het wijkgezondheidscentrum in Geel met andere collega’s
van het multidisciplinaire team.

Profiel
•

Je bent een geaccrediteerde huisarts, doordrongen van het belang van Evidence Based Medicine.

•

Je vindt werken in teamverband met verschillende disciplines een meerwaarde.

•

Je werkt niet enkel curatief maar ook preventief.

•

Je staat achter de visie en het concept van een wijkgezondheidscentrum.

•

Je vindt het boeiend om ook te werken met patiënten uit andere culturen en kansengroepen.

•

Je wil constructief meewerken aan de verdere uitbouw van Wijkgezondheidscentra Kempen.

•

Werken in een wijkgezondheidscentrum (forfaitair betalingssysteem) is vanuit het RIZIV niet cumuleerbaar
met een zelfstandige praktijk als huisarts, wel met een andere betrekking in loondienst.

Wij bieden
•

Een contract in dienstverband van onbepaalde duur.

•

Een boeiende job in een jong wijkgezondheidscentrum met de mogelijkheid om de wijkgezondheidscentra in
de Kempen mee vorm te geven.

•

Een goede ondersteuning op administratief en organisatorisch vlak in het ruimer geheel van
Wijkgezondheidscentra Kempen v.z.w.

•

Honorering wachtprestaties bijkomend boven het contract.

•

Verloning op basis van paritair comité 330.

Moment van indiensttreding en indeling van de arbeidstijd zijn bespreekbaar.
Interesse?
Solliciteren doe je met een motivatiebrief en CV naar vacature@wgckempen.be.
Je kandidatuur wordt discreet behandeld.
Voor meer informatie kan je steeds contact opnemen met de coördinatoren Kris Van Houdt of Katrin Van Rillaer.
katrin.vanrillaer@wgckempen of 0476 85 51 47
kris.vanhoudt@wgckempen.be of 0494 86 46 76
Website: www.wgckempen.be

