“Ik kijk uit naar
hartverwarmende
collega’s”
AZ Alma is sedert 2017 gehuisvest in een gloednieuw en modern
ziekenhuis aan de Ringlaan 15 in Eeklo. AZ Alma is een vooruitstrevend,
regionaal ziekenhuis met 513 bedden. Maar liefst 120 artsen, 1250
medewerkers en 172 vrijwilligers staan er samen in voor een hoogstaand
medisch en paramedisch zorgaanbod. Dé optimale schaalgrootte voor
een gerichte focus op performantie, kwaliteit, veiligheid en innovatie mét
behoud van ons zo typerend warmmenselijk karakter.
AZ Alma beschikt over een uitgebreid aantal medische specialismen en
heelkundige deelspecialismen, een gespecialiseerde spoedgevallendienst met MUG-functie, een intensieve zorgenafdeling, stroke care unit,
coronaire care unit en sterk uitgebouwde pijnkliniek. AZ Alma is het
meest moderne en uitgebreid geëquipeerde ziekenhuis van de regio.
Het ziekenhuis heeft zich ingeschreven in het NIAZ acrrediteringstraject.
Nieuwe collega’s vinden hier een ambitieus ziekenhuis waar
professionele excellentie hand in hand gaat met “zorg met een hart”.

Om de verdere uitbouw van onze dienstverlening te ondersteunen kijken wij uit naar een nieuwe geëngageerde arts/apotheker (m/v):

KLINISCH BIOLOOG

Onderlegd in alle deeldomeinen van de klinische biologie met interesse in het deeldomein chemie/immunochemie.

Aanbod: AZ Alma biedt zijn artsen heel interessante samenwerkingsvoorwaarden en wil voor alle artsen en medewerkers een aangename,
stimulerende werkplek zijn waar zij zich volop kunnen waarmaken en ruime professionele carrièremogelijkheden voorhanden zijn.

Komt u straks ons team versterken?

Kandidaturen met curriculum vitae uiterlijk 4 weken na publicatie te richten aan:
- dhr. Hugo Bulté, voorzitter raad van bestuur AZ Alma, Ringlaan 15, 9900 Eeklo of mailen naar RaadvanBestuur.voorzitter@azalma.be
- dr. Muriel Thienpont, voorzitter medische raad AZ Alma, Ringlaan 15, 9900 Eeklo of mailen naar muriel.thienpont@azalma.be
Voor inlichtingen over bovenvermelde functie kunt u vrijblijvend en in alle discretie contact opnemen met:
- dr. Stefaan Gouwy, medisch directeur, op nummer 09 310 06 01 of mailen naar stefaan.gouwy@azalma.be
Voor elke sollicitatie wordt volledige discretie verzekerd.

www.azalma.be

